
OBEC HRČAVA                                                                       Hrčava  č.p. 53 

                                                                    739 98  Hrčava 
                                                                        IČ:00296732 

urad@obechrcava.cz 
tel.: 724 055 077                                             

 
 
Č.j.: 5-106/2022 
Vyřizuje: Ivana Tabarová 
 
 

 
ROZHODNUTÍ 
o žádosti o informaci 
 
 

Obecní úřad Hrčava, jako příslušný orgán státní správy podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako povinný subjekt 
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), obdržel dne 5.1.2022 žádost o poskytnutí 
informace dle informačního zákona, kterou podal  LitFin SPV 3 s.r.o., se sídlem V 

jirchářích 147/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,IČO: 08299129 (dále jen „žadatel“). Obec 
Hrčava rozhodla takto: 

Podle § 15 odst. 1 informačního zákona ve spojení s § 2 odst. 4 a § 3 odst. 3 informačního 
zákona na žádost žadatele poskytuje  informaci. 

 

Žadatel se prostřednictvím  žádosti u povinného subjektu konkrétně dožaduje informace: 

 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. 

 
Takto: 

Na základě prověření skutečností, podle skutečně zjištěného stavu věci správní orgán 
sděluje, že s výše uvedenými společnostmi neeviduje žádný  smluvní vztah.  
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Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního 
řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve 
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se 
sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným u Obecního úřadu 
Hrčava. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný 
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
 
Ivana Tabarová 
Referent  úřadu obce Hrčava 
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