ou petrohrad
SpravedIivá energie - LitFin <office@spravedIivaenergie,cz>
středa 5. Iedna 2022 17'23
ou@petrohrad obec,cz
Žáclost o poskytnutí iníormace dle zákona č,10611999 Sb.
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se sídlem V jirchářich 14713,
Nové Město, 110 00 Praha í,
lčo: 08299129
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 zpřístupnění následujících informací:
1. Zda jste v řiinu 2021

odebírali na některém z městských/obecních

majetkú energie od některé z následujících společností:

.
.
.
.

BOHEM|A ENERGY entity s,í.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
řijnu 2021 energie od některé z následujícich společností:

.
.
.
.

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
COMFORT ENERGY s.r,o.
Europe Easy Energy a.s.
X Energie s,r,o.

předpokládané výše úhrady nákladů, budouJi účtovány.
lnformace žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adre§u, z
nížbyla tato žádost doručena, Za její poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Tým LitFin

Spravedlivá energie

-

LitFin

trE
Copydght @ ?021 LitFin capital Limit6d,
All ňghts reserved,
Yóu receive thii emai! based on your cooperation with LitFin.

The i!Iforr}iation in

this e-n'éi! and any atlachme.nts does n1t consíitute legal advice. The infomation i§ confidential and tha
contents are intanded solely ťor th9 aftgntion and u9e oí the naínod addrps§eeí§). lt may be rcad, copied

and used only by the hltencled íecipient. Any use of the infomation contaíned hgrain (including, but not
limitěd to, total or paftial disclosuré, reproduction, comn unication or di§tibiltion to a!1y unauthoriséd
racipient ín any f\nn) by the paÉons other than the named addrěs§eeís)

íis prcl,ólaod

lf

racgivad in error,

p/ease advlse íhe sendď immediately either by telephone or by rstuming email Please then' deleta the

mateialííom youť systaln. This email addres§

Ďelong§ to L/'íFin. The ending Of tho emá,T addres§

'@litfin.co,uk' do9s not necessaňly rcflect the oiginator of th6 correspondence.

l|pozomění: zdůraztlujsmg, že s ohledem na zák. č. 85/1996 sb., o advokacii, va znění pozdějších
pbtlpisů, výše uved€né sděleni n6nl pňvní ani odbomou radou a veškeré kroky vždy doporučujeně
konzultovat s vašlm právním po'Ždcem. LitFiIJ nenl advokátní kanceláří a ngposkytLie právnl služby.

Want to change how you íeceive these emails?

You can uDdate your Dreíerences or u!§!bsgibc_t9!0lbis_!§!.

