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Věc: Žádost o informace podte zákona č. 106/1999 Sb.
Ve smyslu zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Yás žádám o zpřístupnění následujících informací:
1. Zdaiste v říjnu 2021 odebírali na některém z městských/obecních

majetků energie od některé z následujících společností:

.

BOHEMlA ENERGY entity s.r.o.
COMFORT ENERGY s.r.o.
Europe Easy Energy a.s.

.

X Energie s.r.o.

2.Zdaa pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíraly v
říinu 2O21energie od některé z následujících společností:

.

BOHEM|A ENERGY entity s.r.o.

COMFORT ENERGY s.r.o.
Europe Easy Energy a.s.

.

X Energie s.r.o.

Ve smyslu §'l7 odst.2zákona č, 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení
předpokládané vYše úhrady nákladů, budou-li účtovány.
lnformace žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu,
nížbyla tato žádost doručena. Za její poskytnutí předem děkuji.
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cantefits are intenc}ed sc|ely for thg attentian and use oť |be ramed addressee|s], lt may be read, copied

a*d used anly by the intended recipie::ť.
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use of the information contained l,;ere|n (including. but not

lctal or partial disclosurg. :,eproduction, communicaticn cr distríbution ta any unauthorised

recipiea{ in any form) by the persons olier tban the raned addressee{s) is prohibited. lf received in e rror,

piease atlvise the sender inmediately either by telephone or by returning email. Please ther delste the
material from your §ysi9§1. Tbis email address belongs to Litřir. The ending of the email address
'@litfin.co.uk' does nol cecessar/ly reflect the ariginalcr af the correspondence,
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aa zák" č.85/1996 Sb,, o aďvokacií, ve znéni pozdéjších

předpisú, výše uvedené sděleni neni právnt ani adbornou radou a veškeré kroky vždy daporučujeme
konzultovat s Vaším právnlm poradcem. LitFin t":ení advokátní kancetáří a neposkytuje právni služby.
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Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Vašížádosti dle zákona č. 10611999 Sb., o

k informacím Vám sdělujeme:
1

.

svobodném přístupu

Zda jste v říjnu 202I odebírali na některém z městských/obecních majetků energie od
některé z následujících společností:
- BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.

-

COMFORT ENERGY

s. r. o.

Europe Easy Energy a. s.
X Energie s. r. o.

ODPOVED: NE

2.

Zda a pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíraly v ííjnu202I
energie od některé z následujících společností:
- BOHEMIA ENERGY entity s. r. o.

-

COMFORT ENERGY

s. r. o.

Europe Easy Energy a.s.
X Ene_rgie s. r. o.

ODPOVED: NE

Mgr. JúříMyšinský
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