
Obecní úřad Stará Paka 
Revoluční 180, 507 91 Stará Paka 
 

Spis. zn.: OUSP/AS/1/2022 
Č. j.: OUSP-32/2022 

Stará Paka dne 11. 1. 2022 
 
Vyřizuje: Jan Herber 
Tel.: 493 798 282 
E-mail: starosta@starapaka.cz 
ID datové schránky: ytha6e6 
 
 

ZÁZNAM 
o poskytnutí informace e dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Povinný subjekt zveřejňuje podle ust. § 5 odst. 3 v souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tento 
záznam o poskytnuté informaci: 
 
žadatel:    xxx 
příjem podání:    5. 1. 2022 
místo a způsob přijetí žádosti: podatelna Obecního úřadu Stará Paka 
     prostřednictvím e-mailu  
ověřování náležitostí:   5. 1. 2022 
přidělení č. j.     10. 1. 2022 
č. j.:     OUSP-30/2022 
přidělení ke zpracování  10. 1. 2022 
zpracovatel odpovědi:  Jan Herber, starosta 
 
 
průběh řešení žádosti 
převzetí ke zpracování:  10. 1. 2022 
založení spisu:   10. 1. 2022 
spisová značka:   OUSP/AS/1/2022 
zpracování odpovědi:   10. 1. 2022  
odpověď vypravena:   10. 1. 2022 
 pod č. j.:   OUSP-31/2022 
 způsobem:   prostřednictvím e-mailu 
zveřejnění umožňující 
dálkový přístup:   11. 1. 2022 
místo přístupu:   www.starapaka.cz/obecni-urad/informace-dle-zakona/ 
účtovány náklady:   NE 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
         Jan Herber 
           starosta  

http://www.starapaka.cz/obecni-urad/informace-dle-zakona/


 

View this email in your browser  

 

  

 

LitFin SPV 3 s.r.o., 
se sídlem V jirchářích 147/3, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 08299129 

 
V Praze dne 5.1.2022                                                                                          

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

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

Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: 

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. 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení 

předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.  

https://mailchi.mp/d8a571c65382/potvrzen-registrace-spravedlivaenergiecz-5002337?e=72b212bd59


 

Informace žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu, z 

níž byla tato žádost doručena. Za její poskytnutí předem děkuji. 

  

S pozdravem a přáním pěkného dne, 

Tým LitFin 
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ODPOVĚĎ 

na žádost o poskytnutí informací 
 
Dne 5. 1. 2022 obdržela obec Stará Paka prostřednictvím e-mailové adresy ou@starapaka.cz 
Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon InfZ“). Tuto žádost obec Stará 
Paka zaevidovala pod č. j. OUSP-30/2022. 
 
Obecní úřad Stará Paka (orgán obce Stará Paka), jakožto povinný subjekt dle ustanovení 
§ 2 odst. 1 zákona InfZ, v souladu s § 14 odst. 5 zákona InfZ posoudil Vaši žádost a následně 
poskytuje následující informace: 
 
 
odpověď na otázku č. 1:  ANO 
odpověď na otázku č. 2:  NE 
 
 
Dle Vašeho požadavku zasíláme tuto odpověď na e-mailovou adresu, z níž byla žádost 
o poskytnutí informací doručena.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Jan Herber  
           starosta 
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