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Věc: Žádost o poskytnutí informací k celorepublikovému průzkumu 
provozování vodovodů a kanalizací v ČR v obcích nad 5 tis. obyvatel 

Dobrý den,  
 
naše společnost Grant Thornton Advisory s.r.o. provádí celorepublikový průzkum, jehož 
cílem je zjištění a typizace existujících možností v oblasti správy a provozování vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu na území obcí, které mají více než 5 tisíc obyvatel. Chtěli 
bychom Vás tímto požádat o spolupráci a to prostřednictvím poskytnutí informací 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Průzkum je 
koncipován jako dotazníkové šetření zaměřené několika otázkami na oblast vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu nacházející na katastrálním území vaší obce. Poptáváme 
zejména následující informace: kontaktní údaje, informace o správě a vlastnictví vodovodu, 
informace o správě a vlastnictví kanalizace a výše cen vodného a stočného v roce 2015. 
Odpovědi můžete vyplnit buď: 

 Písemně do přiloženého formuláře ve formátu PDF, viz příloha č. 1 tohoto dopisu. 
Vyplněný formulář prosíme, zašlete na sídlo naší společnosti  
Grant Thornton Advisory s.r.o., Žatecká 55/14, Praha 1, 110 00. 

 Elektronicky do přiloženého formuláře ve formátu MS EXCEL, viz příloha č. 2 
tohoto dopisu. Vyplněný soubor prosím zašlete na email: jiri.strupl@cz.gt.com.   

 Elektronicky v elektronickém prostředí 
https://www.surveymonkey.com/r/67FVMVB.  

 
Předem děkujeme za poskytnutí výše jmenovaných informací. 

S přáním příjemného dne, 

 

Ing. Pavel Válek, MBA, jednatel společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Formulář ve formátu PDF 

Příloha č. 2 – Formulář ve formátu MS EXCEL 
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