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Rut Bízková
ministryně Životního prostĚedí

V Praze dl. 1B. červn a 2010
C.j.: 49758/ENVl10

2675tM /1 0

Yáženápaní,

děkuji Yám za informaci o pĚípravě konference Trendy evropské energetiky,
která se uskuteční dne 20. záíí 2010 v Praze a navazuje na Česko-španě|ské
energetické fÓrum.

Jsem ráda, že mohu záštitou Ministerstva Životního prostredí podpořt konání
této konference, která má jako h|avní téma svého jednání informace o energetické
koncepci obou zemí, priority v ob|asti energetiky Ve vazbě na energetickou
bezpečnost a da|ší moŽnosti spo|upráce.

PÍeji Vám co nejvíce spokojen1ich návštěvník a mnoho rlspěchti pii Vaší
práci.

S pozdravem

VáŽená paní
Ing. Mi|os|ava VeSeIá
Ěedite|ka a jednate|ka Společnosti
TOP EXPO CZ s.r.o
B|anická28
120 OO Prah a 2
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České repub|iky

oDEsíLATEL:

M in isterstvo životního prostiedí
Vršovická 1442165
100 10 Praha 10

Česká repub|ika

ADRESAT:

TOP EXPO CZ s.r.o. Praha
i'i.4 MiIos|aVa 

^Vese|á
B|a nická ... *

L20 00 Praha
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Č.j.'

MID:

ověÍovací do|ožka konverze do dokumentu v listinné podobě

ověÍuji pod číslem 4675t , že tento dokument, ktery vznik| pievedením Vstupu v e|ektronické po-

době do podoby |istinné, skládací sezl|istťl, se dos|ovně shoduje s obsahem Vstupu.

ověĚující osoba: Matej Ve|as
,J

Ministerstvo životního prostÍedí dne 22.a6.201.0

Pod pis:

Tento dokurnént vynik| konverzí do Iistinné podoby pod|e $69a zákona L90l2009 Sb. z e|ektronického originá|u

dokumentg, vytvoieného zaměstnancem Ministerstva životního prostiedí (dá|e jen ''ministerstvo''), z drivodu

nemožnoďti zas|ání do datové schránky adresáta.

K originá|u dokumentu by|a dop|něna tato první strana ověiující pravost dokumentu.

Pokud jste adresát tohoto dokumentu a pĚejete si získat tento dokument v e|ektronické podobě obraťte se

prosírn na odbor protokolu ministerstva. Pokud máte podezžení na neautetičnost dokumentu, kontaktujte

neprod|eně odbor protoko|u ministerstva k ověiení.

Ce|kovy počet pĚí|oh: ks.
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Ministe6tvo životního pr6tžedí, Vršwická !M2/65, 1o0 lo Praha 10' Česká repub|ika, (+420)267!2'lll' M.mzp.cz' lnío@mzp.cz


