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tel:
e-mail.:
%

725 021828
323 603 310
starosta@dobrejovice.cz
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No Návsi 26. 251 01 Dobiejowce
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From:

lmai|to:

Sent: Thursday, Jur)e 6, 2019 10:15 PM
To: podatelna@dobrejovice.cz
subject: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb

Hezký den.
V příloze Vám zasílám mailem žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. ohledně poskytnuti
podkladů a dokumentů pro jednání zastupitelstva, které se bude konat dne 13.6.2019 a podkladů pro jednání
všech následujících zastupitelstev pro r. 2019 a 2020.
Žádost zasílám mailem, protože od 15,30 dnešního dne nebyl na úřadě nikdo, kdo by žádost převzal. Písemnou
žádost doručím v nejbližších dnech.
S pozdravem

251 01 Dobřejovice
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2

Obec Dobřejovice
Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

cihlar@dohnalbernard.cz
pátek 7. června 2019 13:38
'Obec Dobřejovice'
bernard@dohnalbernard.cz
RE: žádost o poskytnuti informací dle zákona 106/1999 Sb

vážený pane starosto,
k Vámi zaslané žádosti o informace sděluji, že se nejedná o námi podanou žádost o informace, ani ji nikdo z naši
kanceláře nepřipravoval. Skutečnost, že k žádosti byl využit náš hlavičkový papír, budeme řešit.
S pozdravem
jiříCihlář
Mgr. Jiří Cihlář, spolupracujÍcÍ advokát
zapsaný v seznamu CAK pod ev C 1853q

§L)()hx'a! &" Bern,·\rd
Advokátní kancelář Dohna! & Bernard, s.r.o
Klokotská 103/13, 390 01 Tábor
Mobil +420 602 575 200
E-mail: cihlar@dohnalbernard.cz
ID datové schránky: hzsr2sd
www.dohnalbernard.cz
Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r,o., K'okotská 103/13, 390 01 Tábor, lCO: 018 25 666
zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích. oddíl C, vložka 21923
ID datové schránky' gasv6rj; čí ú . 211 8134 546i'0600
Nedí!nou součásti tohoto e-mailu je upozorněni. jehož plné znění je dostupné na našich webových stránkách

http://www.dohna|bernard.cz/index.php/disc|aimer

From: Obec Dobřejovice <starosta@dobrejovice.cz>
Sent: Friday, June 7, 2019 1:09 PM
To: cihlar@dohnalbernard.cz
subject: fw: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb
Importance: High
Dobrý den,

v souvislosti s žádostí o informace, která nám byla doručena dne 6.6.2019 na email naší podatelny od Vaší
společnosti bych Vás rád požádal o potvrzení, že se jedná skutečně o Vámi zaslanou žádost a případně o číslo jednací
přidělené na Vašístraně.
Minimálně zvláštni je, že byl email odeslán z emailu, který neodpovídá emailům používaným Vaší právní kanceláří a
zároveň jsem p. Kappela nenašel ani v kontaktech Vaši právni kanceláře.
Děkuji za Vaše vyjádřenia v případě dotazů jsem Vám k dispozici
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