g

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Počet listů:
Počet příloh:

OBEC DOLNÍ HABARTICE
Starosta
Dolní Habartice 178
405 02 Děčín
datová schránka: aabbD49

31.5.2019
1

Vyřizuje:
Petr petrovický
Číslo jednací: OB/249/2019
Telefon:
412585015
E-mail:
oudolhabar@clnet.cz
Dolní Habartice: 10.6.2019

Poskytnuti informace
K Vaší žádosti ze dne 31.5.2019 o poskytnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám sdělujeme
nás|edujÍcÍ:
Nebylo ujištěno, že by obec ke dni 13.10.2006 byla akcionářem Severočeské Plynárenské a.s. a
z tohoto důvodu ani nevlastnila její akcie.

S pozdravem

Komerční banka, a.s
č.ú. 15126431/100

lČ 00555924
www.dolni-habartice.cz
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HKDW
LEGAL
DATOVOU ZPRÁVOU

Obec Dolní Habartice
Dolní Habartice 178
405 02 Děčín
ID datové schránky: aqbbp49
V Praze dne 29. května 2019

žádost o poskYtnuti informací dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím

vážený pane, vážená pani,
obracím se na Vás v zastoupení H KDW Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 272 03 182, se sídlem Na Příkopě
583/15, 110 00 Praha 1.
S odkazem na zákon č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ZoPl") zdvořile Vašim prostřednictvím žádám Vaši obec, jakožto povinný subjekt ve smyslu ZoPl,
o poskytnutí niže specifikovaných informaci.
Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 13. října 2006 akcionářem společnosti
Severočeská Pl'ynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Ústí nad La bem, Klišská 940, PSČ 401 17
(dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 499 03 209 (dále jen ,,Společnost") z titulu
vlastnictví akcii z jakékoli z emisí akcii emitovaných Společnosti (ISIN CZ0005092452 a 770950001881).
Pokud Vaše obec byla akcionářem Společnosti k datu 13. října 2006, žádám současně o poskytnutí informace
o počtu akcií Společnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.
Požadované informace prosím poskytněte formou dopisu, případně formou kopie výpisu z účtu majitele
cenných papírů, v nichž budou uvedeny shora požadované informace.
Požadované informace prosím poskytněte elektronicky do datové schránky jednatele žadatele,

Omlouvám se za případné komplikace spojené s vyhledáním shora požadovaných informací. Postup
prostřednictvím žádosti dle ZOPI je pro nás v současnosti jediný způsob, jak shora uvedené informace získat.
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