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Dobrý den, 

Podávám tímto stížnost dle § 16a odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, 
nebot' jsem zdejší správní orgán e-mailem odeslaným dne 14. 7. 2017 požádal o sdělení 
informace ohledně způsobu vymáhání pohledávek a ohledně existence smlouvy s exekutorem, 
avšak na tuto žádost jsem do dnešního dne nedostal odpověd'. 

Navrhuji, aby nadřízený orgán povinného subjektu dle § 16a odst. 6 písm. b) zákona o 
svobodném přístupu k informacím přikázal povinnému subjektu vyřídit žádost, a to ve lhůtě 3 
dnů. 

S přátelským pozdravem,
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Mesto Ustı nad Orlıcı 

_ Odbor právní a obecního živnostenského úřadu 

Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/25349/2017/OPŽ/nov Vyřizuje: Zdeňka Nováková 
Ze dne: Číslo spisu: 1709/2017 Tel: 465 514 323 

Poč. listů: 1 E-mail: novakOva@muuo.cZ 
Poč. příloh: 0 Datum: 10.08.2017 
Poč. lis. př.: O Místo: Ústí nad Orlicí 

Stížnost na nevyřízení žádosti o informace 

dne 9. 8. 2017 jsme obdrželi Vaši stížnost na nevyřízení žádosti O informace podle zákona č. 106/1999 
vı v vı v ø 

Sb., o svobodném prıstupu k informacím, ve znění pozdejsıch predpisu, kterou jste zaslal na e mail 
Městského úřadu Ústí nad Orlicí dne 14. 7. 2017. 

K Vaší stížnosti ze dne 9. 8.2017 uvádíme následující skutečnosti: 
vıvı ve Vası zadosti o poskytnutí informací ze dne 14. 7. 2017 jste výslovně požadoval zaslat poskytnuté 

informace na e-mail Na tento e-mail byly také dne 27. 7. 2017 ve 14:27 hodin 
v ı / v ı v ı pozadovane informace Zaslany. Dne 28. 7. 2017 V 15:02 hodin jsme obdrzeli ,,potvrzenı o prijetı 

zprávy" Z Vaší e-mailové adresy. Tímto jsme považovali naši odpověd'za doručenou (kopii odeslaného 
e-mailu i potvrzení o přijetí zprávy přikládáme). 

Vzhledem k tomu, že jste naši odpověd' na žádost O informace ze dne 27.7.2017 neobdržel, zasíláme 
ji opětovně V příloze. 

S pozdravem 

Mgr. Marian Rada 
vedoucí odboru 

Digitálně podepsal Marian Rada 
Datum: 10.08.2017 14:48:56 +02:00 
Místo: Odbor právní a obecního živnostenského 
úřadu 

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 bankovníspojení: 
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100 
fax: +420 465 525 563 web: http://www.uStinadorlici.cz ID datové schránky: bxcbwmg
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Mesto Ustı nad Orlıcı 

_ Odbor právní a obecního živnostenského úřadu 

Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/22430/2017/OPŽ/nov Vyřizuje: Zdeňka Nováková 
Ze dne: Číslo spisu: 1709/2017 Tel: 465 514 323 

Poč. listů: 1 E-mail: novakOva@muuo.cZ 
Poč. příloh: 0 Datum: 27.07.2017 
Poč. lis. př.: O Místo: Ústí nad Orlicí 

Odpověd' na žádost o informaci ze dne 14. 7. 2017 

Na základě žádosti, ze dne 14. 7. 2017, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., 
osvobodném prıstupu kinformacím, ve Znění pozdejsıch předpisů, Vám sdělujeme následující 
informace týkající se vymáhání daňových nedoplatků. 

Daňové nedoplatky (nezaplacené místní poplatky) město Ústí nad Orlicí vymáhá prostřednictvím 
daňové exekuce podle Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Daňovou 

ıv exekuci provádívýlučně Finanční Odbor Městského uradu Ústí nad Orlicí. 

V případě daňových nedoplatků za nezaplacené pokuty využíváme služeb soudního exekutora, který 
vymáhá nedoplatky podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů. 
Smlouvu se žádným exekutorem uzavřenu nemáme, zpravidla využíváme služeb Exekutorského 
úřadu Chrudim. 

S pozdravem 

Mgr. Marian Rada 
vedoucí Odboru 

Digitálně podepsal Marian Rada 
Datum:27.07.201714:13:16 +02:00 
Místo: Odbor právní a obecního živnostenského 
úřadu 

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 bankovníspojení: 
tel.: +420 465 514 111 email: podatelna@muuo.cz KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100 
fax: +420 465 525 563 web: http://www.uStinadorlici.cz ID datové schránky: bxcbwmg
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Potvrzení O přijetí Zprávy: Odpověd' na žádost o informace vn flšzn~z:;nıť H nn: 
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Toto je potvrzení O pñjetı' Vaší zprávy 

Adresát: 
Před ˇ met: na ost o informace 
Dâľuml 2017-O7-27 14:27 

Poznámka: Toto potvrzení negarantuje, že zpráva byla příjemce přečtena a že 
porozuměl jejímu obsahu. 
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