Křížová Kamila
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Křížová Kamila
29. června 2015 10:38
'Lukas.Marek@mfdnes.cz'
Odpověď na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Vážený pane Marku,
zákon č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, se podle § 2 odst. 3 nevztahuje na poskytování informací, pokud jejich
poskytování upravuje zvláštní zákon. Toto se vztahuje i na informace z registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o
střetu zájmů.
Podle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vás odkazuji na zveřejněnou informaci na internetových stránkách Jihočeského
kraje
http://www.kraj-jihocesky.cz/1382/informace_k_zakonu_o_stretu_zajmu.htm
kde je uveden nutný postup, který musí žadatel zvolit pro získání přístupového jména a hesla do registru oznámení.
S pozdravem

Bc. Kamila Křížová
Úsek vedoucího odboru
Kancelář hejtmana
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
krizovak@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 225
fax: 386 350 039
From: Bošanská Dagmar On Behalf Of mail
Sent: Thursday, June 25, 2015 12:26 PM
To: Křížová Kamila
Subject: FW: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

S pozdravem

Dagmar Bošanská
Oddělení spisové služby
Odbor hospodářské a majetkové správy
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr
bosanska@kraj-jihocesky.cz
tel: 386 720 171
From: Marek Lukáš [mailto:Lukas.Marek@mfdnes.cz]
Sent: Thursday, June 25, 2015 10:19 AM
To: posta
Subject: Věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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Věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dobrý den,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. si dovoluji za společnost MAFRA, a.s., IČO: 45313351 požádat o zaslání
kompletních výpisů majetkových přiznání za rok 2014 hejtmana Jihočeského kraje, náměstků hejtmana Jihočeského
kraje, radních Jihočeského kraje, tajemníka Krajského úřadu Jihočeského kraje a vedoucích jednotlivých odborů
Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Prosím o zaslání údajů až po 30. červnu, který je nejzazším termínem pro vyplnění majetkových přiznání.
Prosím o zaslání výše uvedeného vždy odděleně pro každou z výše uvedených osob s uvedením jejího jména a příjmení a
pozice.
Tento podklad prosím pokud možno zašlete e-mailem na moji e-mailovou uvedenou adresu lukas.marek@mfdnes.cz
Předem děkuji

Lukáš Marek
Redaktor
MAFRA, a.s.
se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00
IČO: 45313351
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1328

MAFRA, a.s.
sídlo: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
zápis v OR: Městský soud v Praze,oddíl B, vložka 1328, IČO: 45313351
www.mafra.cz
Upozornění:
Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,
informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a e-mail prosím vymažte.
Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. MAFRA, a.s. neodpovídá za chyby či
ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.
V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv
důvodu i bez uvedení důvodu. Fyzická osoba, která odesílá tento e-mail, tímto zároveň informuje, že není oprávněna uzavírat za MAFRA, a.s. žádné
smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byla písemně zmocněna nebo písemně pověřena a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
emailu, případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy.
Seznam úkonů, které musí u MAFRA, a.s. vždy činit pouze její statutární orgán způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku, nebo
osoby těmito statutárními zástupci výslovně písemně k tomu pověřené, naleznete zde.
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