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LitFin SPV 3 s.r.o.,
se sídlem V jirchářích 14713,
Nové Město, 110 00 Praha 1,

tČo: ogzg9129

V Praze dne 5.1 .2022

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

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vás žádám o zpřístupnění následujícich informací:

1.Zdajste v í'i;lnu2O21odebírali 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.

2.Zdaa pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíralY v

íiinu 2021energie 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.

H



Ve smyslu § í7 odst. 2zákona č. í06/í999 Sb. žádáme o potvrzení

předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány,

lnformace žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu, z

niž byla tato žádost doručena.Zajejí poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Tým LitFin

Copyríght @ 2021 LitFin Capital Limited.

All ights reserved.

You receive this email based on your cooperation wiťn Utrin.

Want to change how you receive these emails?

You can update your preíerences or unsubscribe from this list,

The information in

this e-nlail ancl any aftachments does nof constitute legat advice. The information is confidential and the

contents are intended solely for the aftention and use of the named addressee(s) , lt nlay be read, coPied

and used only by the intended recipient. Any use of the infonnation contained herein (including, but not

timited to, totat or partialdlsclosure, reproclttction, communication or distibtttion to any unauthorised

recipient in any form) by the persons other than the named addressee(s) is prohibited. lf received in error,

please advise the sender imnlediately either by telephone or by refunling email. P/ease then delete the

mateia! ftom your system. This email address belongs to LitFin. The ending of the email adrlrcss

'@titfin.co.uk' daes not necessan/y reflect the oiginator of the correspondence. --"",----

tJpozomění: Zdůrazňujenle, že s ohledem na zák. č, 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějšíCh

předpisů, výše uvedené sdětení není právní ani odbomou radou a veškeré kroky vždy doporuČujeme

konztltovat s Vaším právním poradcem. LitFin není advokátni kanceláří a neposkytttje právní sluŽby.

Spravedlivá energie - LitFin
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obec odunec
odunec 6, 675 55 Hrotovice
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Milan Šabatka, starosta obce
+42O 604 713 94t
obec@odunec.cz
7d}bwdl
I0,01.2022
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Váš dopis s čj,:

Ze dne;
číslo.1ednací:
Spisová značka:

Vyřizuje:
Tel:

E-mail:

Datová schránka:
Datum:

LitFin SPV 3 s.r.o,

Vjirchářích 14713

110 00 Praha

....)

Odpověd'na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb,

Odpovědi'na otázky:

otázka č, 1 *odpověd' : NE

otázkač.2*odpověď: NE

t]hrada nákladů - není účtováno,

S pozdravem

obec odunec
675 55(-,-

/a <-

Milan Šabatka
Sta ro5ta

l'eleír:rr; +420 568 860 1,71.

Fax: +.120 568 860 171

Url: ,ťWW.odunec.cz

Bankovní spojení: Česká spoíitelna, a.s.

E-mail: obec@odunec.cz
č.ú,: 1524512319/0800

DS: 7dZbwdj
lČ:00378275

Di9ltálně podep§al

M i lan šabatka Šl',1i-l",o3]§.ro2
2t:43:5s cEí


