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Věc: Zaslání požadovaných informací 

Vážený pane doktore, 

I 

v návaznosti na Váš dopis ze dne 20.12.2011, doručený nám dne 23.12.2011 sdělujeme , že existuje 

smluvní vztah mezi naší organizaci a První Všeobecnou Člunovad Společností s.r.o., IČ: 257 59 051, se 

sídlem Rytířský Řád Křížovníků s červenou hvězdou, Praha 1- Staré Město, Platnéřská 191/4. Kopie smluv, 

včetně dodatků Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu. (smlouva o závazku veřejné služby ze dne 

27.12.2007·· na přívoz V Podbabě- Pohoří, dodatek č.1 ze dne 2.4.2009, dodatek č.3 ze dne 14.12.2009, 

dodatek č.4 ze dne 31.3.2010, dodatek č. 5 ze dne 30.12.2010, dodatek č.6 ze dne 25.3.2011, smlouva o 

závazku veřejné služby ze dne 27.12.2007 -na přívoz Sedlec -Zámky , dodatek č.2 ze dne 2.4.2009, dodatek 

č.3 ze dne 14.12.2009, dodatek 1:;.4 ze dne 30.12.2G10, dodatek č.5 ie dhé 30.3.2011 , smlouva o závazku 

veřejné služby ze dne 31. 7.2008-na přívozech P4 a PS, dodatek č.1 ze dne 26.6.2009, dodatek č.2 ze dne 

30.12.2009, dodatek č.3 ze dne 25.7.2011, smlouva o závazku veřejné služby ze dne 18.9.2009-na přívozu 

Lahovičky-Nádraží Modřany, dodatek č.1 ze dne 30.12.2009, dodatek č. 2 ze dne 30.12.2010, dodatek č.3 

ze dne 3.3.2011 ). 

Pokud jde o Vámi uváděnou společnost Druhá všeobecná člunovací společnost v.o.s., pak sdělujeme, že 

s touto nemáme žádné smluvní vztahy navázány a rovněž tak s žádnou jinou obchodní společností , jejímž 

jednatelem či společníkem je 

Vašemu požadavku o zasláni kopii lodních deníků nelze vyhovět s ohledem na jejich četnost 

(každodenní) , avšak je možno , abyste do těchto nahlédl přímo v sídle naši organizace. 

K Vašemu bodu 4 žádosti o poskytnuti informaci sdělujeme, že prokazování využiti služeb je prováděno 

jednak dle lodních deníků a jednak kontrolou našimi příslušnými zaměstnanci. 

S pozdravem 

pověřený řízením organizace 

Přílohy: dle textu 
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