Energie Pro s. r. o.
IC: 24701921
se sídlem U Sluncové 666/12a 180 00 Praha 8

zapsánav obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 167256
(dále jen Žadatel)
Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01, Trojanovice

IČ:00298514
V Praze dne 29. 9. 2017

Věc:Žádosto poskvtnutf informace vesmyslu zákonač.106/1999 Sb..o svobodném ořfstuou k informacfm
Váženi,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacim, v platném zněni, si Vásjako
žadatel dovolujeme, jakožto povinný subjekt dle § 2 odst. l tohoto zákona, požádat o poskytnutí:

Kopiesmlouvy, přfp. smluv o sdružených službáchdodávkyelektřiny a plynu anebojinésmlouvy,
přfp. smluv, na základěkterých odebfráte nebo byli odebírány komodity - elektřinu a plyn, a to
v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 za veškerá odběrná místa.
Žadatel Vás tímto žádá o zaslání uvedené informace v podobě kopie smlouvy, příp. smluv v písemné
podobě, a to poštou na adresu žadatele: U Sluncové G66/12a 180 00 Praha 8, anebo v elektronické

podobě prostřednictvím datové schránky žadatele ID: f5ms7yq.
Žadatel v souladu s § 14 odst. 5 pism. d) zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
očekává poskytnutí informace v souladu s touto žádostí do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.
V případě jakýchkoliv dotazů se s námi, prosím, kdykoliv spojte.
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okres Novv Jičín

Energie Pro s. r. o.
Vítězslav Fiala

jednatel
U SIuncovc 666, l2a

Praha S
180 00

Vyřizuje: Jurková Jana

v Trojanovicích dne 12. 10. 2017
tel: 556808566

Cj. OUTj:1373/2017-Ju

ODPOVĚĎNA ZADOSTO POSKYTNUTÍ INFORMACEVE SMYSLUZÁKONA
C. 106/1999 SB"O SVOBODNÉMPŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Dobrý den,

Dle Vašižádoslio poskytnuti informace ve smyslu zákonač. 106/1999Sb.. o svobodném
přístupu k inlbrmacim. přijaté dne 3. 10. 2017 pod c,j. OÚTj. 1373/2017. Vám zasílám
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