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V Praze dne 18. 12. 2020 

 

Žadatel: CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, 

IČO: 025 64 742, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 220889 

Povinný subjekt: Obecní úřad Březolupy, Březolupy č.p. 90, 687 13 Březolupy 

 

 

 

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů  
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Vážení,  

obracíme se na Vás jako na povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), a žádáme Vás tímto o poskytnutí následujících 

informací: 

• zaslání veškerých platných smluv, včetně případných dodatků a příloh, uzavřených mezi Obcí Březolupy, 

IČO: 002 90 840 („Obec Bžezolupy”) a společností BEL reklamní agentura s.r.o., se sídlem Sloupského 

55, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 255 88 834, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu 

v Brně, oddíl C, vložka 36097 („BEL reklamní agentura”); 

• poskytnutí informací o stavu výběrových řízení, do kterých se BEL reklamní agentura zapojila jako 

dodavatel. 

Informace žádáme poskytnout ve formě kopií dokumentů obsahujících požadované informace v souladu s 

ustanovením § 4a odst. 2 písm. b) Zákona. 

Zároveň žádáme o poskytnutí informace, zda smlouvy uzavřené mezi Obcí Březolupy a BEL reklamní agentura, byly 

a/nebo nebyly ke dni podání informace některou ze smluvních stran vypovězeny. 

 

 

 

Za vyřízení předem děkuji. 

Za CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář 

 

JUDr. Zdeněk Tomíček, advokát 


