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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 
14.4.2015 CJ MML 072515/15/01 Moravcová/485 243 779 27.4.2015 
 
 
Vážená…………., 
 
dne 14. dubna 2015 byla Magistrátu města Liberec doručena datovou schránkou Vaše žádost 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), kde žádáte o zaslání smluv 
(včetně všech dodatků),  které obec, jednotlivé městské části, nebo jakékoli orgány obce 
uzavřely se subjekty TSE spol. s r.o., IČO 15771946, se sídlem České Budějovice, Mánesova 
390/74, PSČ 37152, či euroAWK s.r.o. IČO 43965717, se sídlem Praha 10 – Vršovice, 
Konopišťská 739/16, PSČ 100 00. 
Dále nás žádáte o informaci, zda byl povinný ve smyslu „zákona o informacích“ v uplynulých 
šesti měsících prostřednictvím žádosti dle „zákona o informacích“ dotazován na informace 
požadované v této žádosti, a pokud ano, na jaké konkrétní informace byl v souvislosti s těmito 
žádostmi dotazován a jaká byla odpověď povinného. 
 
Na základě Vaší žádosti Vám zasíláme smlouvy včetně dodatků se společností euroAWK 
s.r.o. a sdělujeme, že za posledních 6 měsíců jsme neobdrželi žádost dle „zákona o 
informacích“, kde by byly požadovány stejné informace jako ve Vaší žádosti. 
 
Za městskou část Vratislavice nad Nisou je povinným subjektem Městský obvod – 
Vratislavice nad Nisou, který je vyčleněn jako samostatný městský obvod.    
 
 
 
S pozdravem, 
 
Jana Moravcová, v.r.    OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 
odbor kancelář tajemníka 
referent informačních služeb 
 
 
Přílohy: 

1) Smlouva a dodatek č. 1 
2) Dodatek  
3) Dodatek č. 2 
4) Mandátní smlouva 
 

 


