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Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb,
Ve smyslu zákona č,10611999 sb., o svobodném přístupu k informacím
Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1.Zdajste v říjnu2021odebírali 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. zda a pokud ano, pak které vaše příspěvkové organizace odebíraly v

říjnu 2021energie od některé z následujících společností:

.

BOHEMlA ENERGY entity s,r.o.

.

COMFORT ENERGY s.r.o.

.

Europe Easy Energy a.s-

.

X Energie

,l:

s.r.o.

.i,]

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb, žádáme o potvrzení
předpokládané výše úhrady nákladů, budou-|i účtovány,
/

lnformace žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu, z
nížbyla tato žádost doručen a. zajejí poskytnutí předem děkuji.
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