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V Praze dne 5.1.2022

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/í999 sb.

Ve smyslu zákona ě, í06/1999 sb., o svobodném přístupu k informacim

Vás žádám o zpřístupnění následujicích infoímací:

í. zda jste v řijnu 2021 odebírali na některém z městských/obecních

majetků energie od někieré z následujícich společností:

. BoHEM|A ENERGY entity s,r.o.

. coMFoRT ENERGY s.r.o.

. Europe Eaay Energy a,s.

. x Energie s.r.o,

2, zda a pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíraly v
řijnu 2021 energie 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.
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Ve smyslu § í7 odst.2 zákona ě. 106/í999 sb. žádáme o potvrzení

předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

lnformace žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu,

níž byla tato žádost doručena. za její poskytnutí piédem děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Tým LitFin

copynght @ 2021 LitFin Capital Linited.
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Upozonění: zdúmzňuieme, že s ohleclem na zák. č.85/1996 sb., o a1fuokacii, ve zněni pozdějších

předpisů, výše uveclené sděh9ní není píávní aniodbomou radou a veškerc kroky vždy doporučujeme

konzultovat s vaším pávním poradcem- LitFin nenI advokáIni kanceláří a neposk.tuje pňvní služby.

Wanl to change how you receive the§e emails?
you can uDdale voul Díefeíences or unsubscribe from lhis lisl,
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