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Čj.: OUK-011/2022       V Kačici dne 10.01.2022 
 
LitFin SPV 3 s.r.o., 
V Jirchářích 147/3, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 08299129 
 

 

 

Žádost podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
 
Obec Kačice obdržela dne 05.01.2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
o poskytnutí informace týkající se investičních plánů obce pro rok 2021. 
 
 
Obsah žádosti/dotazu: 
1. Zda jste v říjnu 2021 odebírali 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 2021 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. 
 
 
Odpověď: K Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla Obecnímu úřadu Kačice, doručena 
dne 05.01.2022, Vám předkládám následující informace: 
 
Obec Kačice ani její příspěvková organizace od výše uvedených poskytovatelů energií v říjnu 
2021 žádné energie neodebírali. 
 
 
Poplatek za poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, nebude požadován. 
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Poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost: 
stížnost se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím povinného 
subjektu do 30 dnů ode dne  
- doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,  
- uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Libor Němeček 
Starosta 
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