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Žádost o informace podle zákona c. 106/1999 Sb. 
Národní archiv
Archivní 2257/4
149 00 Praha 4 - Chodovec

V Praze dne 13. prosince 2022

Ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím Vás žádám
o zprístupnení následujících informací: 

1. Rozhodnutí Národního archivu c. j. 2559-12/05-2022 ze dne 13. zárí 2022.  

Beru na vedomí poskytnutí požadované informace po provedení anonymizace prípadných
osobních údaju. 

S pozdravem, xxxx

jméno a príjmení: xxxx 
dat. narození: xxxxxxxx       
trvale bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dorucovací adresa a email: xxxxxxxxxxxxxxx  
datová schránka: xxxxxxxxxxx (odpoved žádám do uvedené datové schránky)

BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ:
Obsah tohoto e-mailu a jeho jakékoli prílohy je urcen pouze uvedenému adresátovi (adresátum) a muže
obsahovat informace a skutecnosti, jež jsou predmetem duverných informací . a jako
takové musí být chráneny pred vyzrazením. Pokud nejste zamýšleným adresátem této zprávy nebo Vám byla
tato zpráva zaslána omylem, prosíme o upozornení odesílatele na tuto skutecnost a její bezodkladné vymazání
vcetne všech príloh. Zároven Vás v takovém prípade upozornujeme, že jakékoli další použití, preposílání,
kopírování a ukládání této zprávy nebo jejího obsahu a príloh je prísne zapovezeno a bude rešeno právní cestou.

CONFIDENTIALITY NOTICE:
The contents of this e-mail message and any attachments are intended solely for the addressee(s) and may
contain confidential and/or privileged information owned  and may be legally protected from
disclosure. If you are not the intended recipient of this message or their agent, or if this message has been
addressed to you in error, please immediately alert the sender by reply e-mail and then delete this message and
any attachments. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination,
copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited.
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