
t~ú/ly /13 9)

Žádost o poskytnuti informace ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdejších předpisů 

Jméno (jména): 

Přijmení: 

Datum narození:  

Adresa pobytu:  

Telefon: 

E-mail: 

Předmět: Uzavřené smlouvy s firmou AGOSTO FIN, Unimex 

Text žádosti: 

Dobrý den, 

- žádám o zaslání smluv, které jsou dohledatelné (cca 4 - 8 let zpět) s firmou AGOSTO FIN s.r.o. (IČ: ) a Unimex 
Invest s.r.o. (IČ: ) 
- žádám také o informaci, jestli město Ostrava má s firmami AGOSTO FIN s.r.o. (IČ: ) a Unimex Invest s.r.o. (IČ: 

) veden jakýkoliv soudní spor. (cca 4 - 8 let zpět) 
- žádám také o informaci, jestli pan  měl někdy v minulosti schůzku s panem 

 
- žádám informaci, jestli s městem Ostrava a firmou AGOSTO FIN s.r.o. (IČ: ) a Unimex Invest s.r.o. (IČ: 

) byl jakýkoliv obchodní poměr (prodej / nákup pozemků). 



Magistrát města Ostravy 
odbor legislativní a právní 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: 

Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 

SMO/786086/22/LPO/  

S-SMO/760467/22/LPO/2 

23. 11. 2022 

Poskytnutí informací 

Pan 

 

Vážený pane, 

statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy (dále jen „město") obdrželo dne 10.11.2022 Vaši žádost 

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

jíž jsou požadovány informace vztahující se k firmě AGOSTO FIN s.r.o. (IČO ) a firmě Unimex 

Invest s.r.o. (IČO ). 

K předmětné žádosti poskytujeme následující informace: 

1. K první odrážce uvádíme, že v požadovaném období čtyř až osmi let zpět s výše citovanými firmami 

nemá město evidován žádný smluvní vztah. 

2. K odrážce druhé uvádíme, že město vedlo v letech 2014, 2015 a 2016 celkem 3 soudní spory, a to 

s firmou Unimex Invest s.r.o. Tyto soudní spory jsou již skončeny. 

3. K odrážce třetí sdělujeme, že pan  za období, kdy setrvává ve funkci 

, s osobami uvedenými ve Vaší žádosti, nejednal. 

4. K odrážce čtvrté uvádíme, že statutární město Ostrava nemá evidován žádný obchodní poměr 

(prodej/nákup pozemků) s firmou AGOSTO FIN s.r.o. a taktéž ani s firmou Unimex Invest s.r.o. 

S pozdravem 

Magistrátu města Ostravy 

-podepsáno elektronicky-

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 
postaOa ostrava. cz 
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