
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
 

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

Povinný subjekt – Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56224 Ústí nad Orlicí 1 

Jméno a příjmení žadatele: S. H. 

Datum narození žadatele:  

Adresa místa trvalého pobytu žadatele (případně bydliště žadatele): 
 
 
Brno 

Elektronická adresa pro doručování: 
 
Předmět žádosti:  
Zverejnenie výdajov alokovaných do projektov na ochranu životného prostredia na 
území v pôsobnosti ORP 
 

Požadované informace: 
 
Prosím Vás, pokiaľ je to možné, o zverejnenie názvov hlavných projektov realizovaných v 
rokoch 2007 a 2008 (prípadne aj 2005, 2006) na ochranu životného prostredia na území 
v pôsobnosti ORP spolu s výdajmi, ktoré boli na ich realizáciu použité.  
 
Boli v týchto rokoch na území v pôsobnosti ORP realizované významné projekty na: 
 
ochranu ovzdušia a klímy;  
nakladanie s odpadovými vodami;  
nakladanie s odpadmi; 
ochranu a starostlivosť o pôdu, podzemné a povrchové vody;  
redukciu hluku a vibrácií (mimo pracovísk);  
ochranu biodiverzity a krajiny;  
ochranu pred rádioaktivitou?  
 
Ak boli, aké vysoké výdaje boli na realizáciu jednotlivých projektov vynaložené, a aká časť 
výdajov bola financovaná z Fondu súdržnosti, prípadne z Európskeho fondu pre regionálny 
rozvoj? 
 
Za odpoveď Vám vopred pekne ďakujem, 
 
S. H. 
 

Datum: 25. 1. 2010 Podpis žadatele: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
čj. 2010/ŽP/684/so 

     V Ústí nad Orlicí dne 3. února 2010 
 
 
S. H., Brno 
 
 
 
 
 
 
Žádost o poskytnutí informace 

Městský úřad Ústí nad Orlicí obdržel dne 26. ledna 2010 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se 
sdělení názvů  a objemu vynaložených finančních prostředků hlavních projektů realizovaných v letech 
2007 a 2008 na ochranu životního prostředí ve správním obvodu Městského úřadu Ústí nad Orlicí jako 
obce s rozšířenou působností. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme, že do současné doby žádné takové projekty neevidujeme. 

 
 
 
 

Ing. David Soukal v.r. 
vedoucí odboru životního prostředí 
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