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                                                                         Spolek pro odhalování a medializaci korupce – 
                                                                         UPLACENI.CZ
                                                                         Duškova1041/20
                                                                          15000 Praha 5

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje:                                  V Nedrahovicích dne

1021/19 Cestmir Sosnovec 19.08.2019

odpověď

spolupráce s:

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:
27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:
26007177.

Vážený spolku, na váš dotaz ohledně spolupráce s firmou DOMISTAV sdělujeme, že jsme 
s ní nikdy nebyli v kontaktu.

Mgr. Čestmír Sosnovec, starosta obce Nedrahovice



Ověřovací doložka (Digitální do digitální)

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v digitální podobě podle § 
69a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném 
znění.
Ověřuji pod pořadovým číslem 1272/499/2019, že tento dokument, který 
vznikl převedením vstupu v elektronické podobě ve formátu .pdf do 
podoby elektronické, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 
Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném 
kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost 
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.08.2019 
08:40:58. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve 
smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn a 
ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči 
poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných 
certifikátů vydanému k datu 19.08.2019 06:39:17. Údaje o 
kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 
3918D9, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem 
služeb vytvářejících důvěru  PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, 
s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Mgr. 
Čestmír Sosnovec, 1, OBEC NEDRAHOVICE [IČ 00242802], formát 
PAdES-B-T (PAdES Baseline s časovým razítkem). Formát podpisu 
vyhovuje normě ETSI EN 319 142-1 a je v souladu s nařízením EU č. 
910/2014 (eIDAS). 
Kvalifikovaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným 
elektronickým časovým razítkem. Platnost elektronického časového 
razítka byla ověřena dne 19.08.2019 08:40:59. Údaje o časovém razítku: 
datum a čas 19.08.2019 06:39:17, vydáno akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká 
pošta, s.p. [IČ 47114983]..
Číslo kvalifikovaného certifikátu 3918D9, vydán akreditovaným 
poskytovatelem certifikačních služeb CN=PostSignum Qualified CA 2, 
O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ.
Vstup obsahuje časové razítko. Datum a čas 19.08.2019 06:39:17, Číslo 
07C625EC, vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb 
I.CA TSACA/RSA 05/2017 
Ověřující osoba: Cestmir Sosnovec
Vystavil: Obecní úřad Nedrahovice
V Nedrahovicích dne 19.08.2019
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