Obec Líšna
Od:
Odesláno:

5. ledna 2022 17:23
starosta@obeclisna.cz
žádost o poskytnutí informace dle zákona Č.106/1999 Sb.

Komu:
Předmět:

V
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: X

V Praze dne 5.1.2022
Věc: žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vás žádám o zpřistupněnÍ následujickh informaci:
1. Zda jste v říjnu 2021 odebírali na některém z městských/obecních
majetků energie od některé z následujíách společnosti:

·

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

·

COMFORT ENERGY s.r.o.

·

Europe Easy Energy a.s.

·

X Energie s.r.o.

2. Zda a pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíraly v
říjnu 2021 energie od některé z následujÍcÍch společností:

·

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

·

COMFORT ENERGY s.r.o.

·

Europe Easy Energy a.s.

1

·

X Energie s.r.o.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzeni
předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.
Informace žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu, z
niž byla tato žádost doručena. Za její poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

X

X

All r@jhts reserved.

this e-mail and any attachments does not constitute legal advice. The information is confidential and the
contents are intended solely for the aůention and use of the named addressee(s). It may be read, copied
and used only by the intended recipient. Any use of the infonnation contained herein (including, but not
limited to, total or partial disc/asure, reproduction, communication or distňbut/on to any unauthonšed
recipient in any form) by the persons other than the named addressee(s) is prohibited. If received in error,
please advise the sender immediately either by telephone or by returning email. Please then delete the
material
not necessarily reflect the originator of the correspondence.
Upozorněni? Zdůrazňujeme, že s ohledem na zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších
předpisů, výše uvedené sděleni nenlprávniani odbornou radou a veškeré kroky vždy doporučujeme

Want to change how you receive these emails?
You can update Yoůr preferences or unsubscribe from this list.
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