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Věc: Poskytnutí informace
Dobrý den,
na základě Vaší doplňující žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme:
Dne 10.11.2014 Vám byly zaslány následující podklady:
-

kopie smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů
kopie dodatku č. 2 smlouvy
kopie závěrkových listů pro dodávky el. energie NN (období 1.1.2014 – 31.12.2014)
kopie závěrkových listů pro dodávky el. energie VN (období 1.1.2014 – 31.12.2014)

Vzhledem k celkovému rozsahu podkladů, jejich objem nebylo možné zaslat prostřednictvím
datové schránky ani e-mailu, byly tyto zaslány na digitálním nosiči.
Vzhledem k Vašemu novému sdělení citace: „Z poskytnutých dokumentů a informací ovšem
nebylo možné získat údaje o distribučních sazbách a celkovém množství odebrané energie na
základě právních vztahů, jež byly předmětem výše uvedené žádosti, za roky 2012-2013 a
2015-2016. Žadatel proto tímto žádá o doplnění poskytnuté informace o tyto údaje“
Na základě této skutečnosti Vám prostřednictvím doporučené pošty (dohodnuto a písemně
odsouhlaseno ze strany žadatele) zasíláme na datovém nosiči doplňující informace dle Vašeho
požadavku a to:

Telefon
485 243 111

•

Smlouvy o sdružených dodávkách el. energie od 1.1.2012 – 31.7.2012 - 388 listů
A4

•

závěrkové listy na nákup el .energie NN a VN od 1.8.2012 – 31.12.2013 - 21 listů
A4

•

závěrkové listy na nákup el. energie NN a VN od 1.1.2015 – 31.12.2015 - 17 listů
A4
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V současné době není možné poskytnout podklady za kalendářní rok 2016, neboť máme
uzavřeny aktuální závěrkové listy do 31.12.2015 a nákup komodit na rok 2016 ještě
neproběhl a tudíž nejsou uzavřeny žádné smlouvy.
Poskytnutí těchto doplňujících informací je v řádném termínu dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím a dalším právním předpisům. Z důvodu vysokého objemu
poskytovaných dat (cca 239 Mb), Vám v rámci usnadnění Vaší práce, a po vzájemné dohodě,
zasíláme tyto data v digitální podobě (na datovém nosiči) prostřednictvím doporučené pošty.

S pozdravem

Ing. Petr Kolomazník
vedoucí odboru hlavního architekta
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