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Spravedlnost pro bytová družstva, z.s. 

Jakubské náměstí 580/4 

602 00 Brno 

IČO: 09976582 

zastoupený Lenkou Šlapákovou, předsedkyní výboru 

 

 

 

Poskytnutí informace na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Vážená paní Šlapáková, 

  

Statutární město Olomouc obdrželo dne 28. 2. 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu 

k informacím“), v níž se domáháte poskytnutí následujících informací: 

 

a) zda a kdy (s datem uzavření po 1.1.2021) byla uzavřena smlouva o právním zastoupení či 

poskytování právních služeb, příkazní smlouva či jiná smlouva mezi Povinným a: (i) Mgr. Ing. 

Petrem Konečným, advokát se sídlem Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc, číslo ČAK 04637 

(dále jen „advokát“), či: (ii) Advokátní kancelář Konečný s.r.o., se sídlem Na Střelnici 1212/39, 

779 00 Olomouc, IČO: 286 580 94 (dále jen „advokátní kancelář“), včetně poskytnutí kopií takto 

uzavřených smluv, 

b) zda a kdy byla udělena plná moc Povinným ve prospěch advokáta či Advokátní kanceláře nebo 

jejího zaměstnance, včetně poskytnutí kopií těchto plných mocí, a to za období od 1.1.2021 do 

dne podání této žádosti, 

c) přehledu vyplacených finančních částek Advokátovi či Advokátní kanceláři, včetně poskytnutí 

daňových dokladů – faktur vystavených Advokátem či Advokátní kanceláří vůči povinnému, od 

1.1.2021 do dne podání této žádosti.  
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Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace: 

 

ad a) Po 1.1.2021 s advokátem či advokátní kanceláří nebyla uzavřena žádná smlouva o právním 

zastoupení či poskytování právních služeb či příkazní smlouva. 

 

ad b) kopie plných mocí nemá statutární město k dispozici, v každém jednotlivém případě jsou předány 

advokátovi, který je zařazuje do spisu. 

 

ad c) v příloze zasíláme přehled všech vyplacených finančních částek a kopie příslušných daňových 

dokladů – faktur za požadované období. 

 

S pozdravem  

                                                                                              

 

 

 

 

    

    Mgr. Matouš Pelikán 

    náměstek  primátora 

 

 


