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BANKOVNÍ SPOJEN[ ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk, č.ú. 19-0921389399/0800 

váš dopis značka/ ze dne číslo jednací vyřizuje/ telefon 

Městský úřad Jiríkov 

Odbor ekonomický 

JirikovD/1675/2019 - EO Ing. Jitka Schovancová 

vedoucí odboru 

ekonomického 

412 338111 

HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Na příkopě 583/15 

110 Praha 1 

v Jiříkově dne 

11.06.2019 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane magistře, 

na základě Vaší „Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím" o tom, zda Město Jiříkov bylo ke dni 13. října 2006 akcionářem společnosti 

Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), doručené dne 31.05.2019, Vám v souladu 

s ustanovením§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, poskytujeme níže uvedenou informaci. 

Město Jiříkov nebylo ke dni 13. října 2006 akcionářem společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes 

innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, 

Strašnice, 108 00 Praha 1 O, IČO: 499 03 209 (dále jen „Společnost") z titulu vlastnictví akcii z jakékoli 

z emisi akcí emitovaných Společností (ISIN CZ0005092452 a 770950001881 ). 

S pozdravem 
/12, 
Ing. Jitk 

vedoucí odboru ekonomického ._ ___________ _, 
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Prohlášení doručujícího orgánu: 
D Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky a bylo zanecháno poučení. 

'E] Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne . /l L.,.0. .( 2'"'l) <1. 9 .. 
O Zásilka byla vložena do schránky dne:. 
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Prohlášení příjemce zásilky 
Jméno a příjmení příjemce:. /- I 
Vztah příjemce k adresátovi, není-li příjemce adresátem ............ "./:i ;-af /f... . . . . . I 
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