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430 28 Chomutov 

 

Datovou schránkou 

 

Věc: 

CV RELAX, a.s., IČO: 27325741 – žádost o poskytnutí informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb., zákon o veřejném přístupu k informacím 
 

Vážená paní inženýrko, 

 

         obracím se na Vás v právním zastoupení společnosti CV RELAX, a.s., IČO: 27325741, 

se sídlem Táboritská 119/11, 430 01 Chomutov, když kopii plné moci přikládám k tomuto 

přípisu. V zastoupení klienta Vás na základě ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., zákon 

o veřejném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), žádám o zpřístupnění a poskytnutí 

důvodové zprávy k pronájmu Kamencového jezera z roku 2008, dále o zpřístupnění 

informací a jejich poskytnutí, kdy k pronájmu došlo na základě splnění podmínek při 

výběrovém řízení nazvaném „návrh provozu areálu Kamencového jezera“ a následného 

podepsání nájemní smlouvy.  

 

         Dále Vás žádám o zpřístupnění a poskytnutí následujících informací:  

 

1. Od kdy měla společnost KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČO: 47308095, se 

sídlem B. Němcové 552/32, 430 01 Chomutov v nájmu pozemky v areálu 

Kamencového jezera. 

2. Od kdy mělo Statutární město Chomutov, IČO:00261891, Zborovská 4602, 

430 28 Chomutov nájmu pozemky v areálu Kamencového jezera. 

 

Zpřístupnění důvodové zprávy a poskytnutí výše uvedených informací zdvořile žádám 

v elektronické podobě dle ust. § 4a odst. 2 písm. a) InfZ, a to prostřednictvím datové schránky 

(viz záhlaví). Tato žádost je odeslaná na základě usnesení Okresního soudu v Chomutově ze 

dne 3.3.2020, č.j. 1 C 59/2018-156. 

 

 

         S úctou 

 

 

CV RELAX, a.s. 

v plné moci advokát 

JUDr. Daniel Volák, v.r. 
Příloha: 1 x Plná moc ze dne 18.4.2018 (scan) 
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