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Vážená paní, vážený pane, 

obracím se na Vás S žádostí O spolupráci na výzkumu, který realizujeme v rámci projektu "Zapojte 
sel Učastí ve veřejném životě na trh práce" podpořeného Z Evropského sociální fondu, Operačního 
programu Zaměstnanost. Jednou Z aktivit projektu je i zmapování zastoupení žen a mužů na 

I 
ˇ , h .. , . , ˇ , ˇ , . , uvo nenyc a neuvolnenych pozıcıch ve mestech, obcıch a mestskych castech/ obvodech v 

Pardubickém kraji. 

Vzhledem k tomu, že data týkající se uvolněných a neuvolněných zastupitelů a Zastupitelek, stejně jako 
starostů a starostek, nejsou v Ceské republice wstematicky sledována a Zveřejňována, dovoluji si 
požádat o spolupráci Vás. 

Ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím Vás žádám O zpřístupnění 
následující informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve 
vašem zastupitelstvu. 

Informaci žádám zaslat elektronicky na e-mailovou adresu sprincQva@padesatprocent.g, případně 
klasickou poštou na adresu: 

Fórum 50 %, o.p.S. 

V Luhu 715/6 

140 00 Praha 4 

Za jejich poskytnutí předem děkuji. Pokud máte zájem O závěry analýzy, dejte mi prosím vědět, 
rádi Vám je zašleme. Závěry budou hotové, jakmile budeme mít zpracovaná data, což bude 
nejpozději do konce roku 2017. 
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Fórum 50 % 
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Tento e-mail Zasíláme na e-mailovou adresu (podatelna@muuo.cZ, id 2506242), kterou jsme Získali Z veřejně dostupných 
zdrojů Z internetu, nebo přímo od Vás. Pokud si nepřejete další Zasílání e-mailů S našimi aktivitami, napište nám prosim na 
newsletter@padesatprgçentçz. 
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Předem se omlouváme, pokud Vám náš e-mail způsobil nějaké nepříjemnosti, nebo Vám přišel opakovaně. 
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Město Ústí nad Orlicí 
Odbor právní a obecního živnostenského úřadu 

 
 
Vaše č.j.:  Naše č.j.: MUUO/35031/2017/OPŽ/nov 

954/2017 
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: 06.11.2017 
  Poč. lis. př.: 0 Místo: Ústí nad Orlicí 

 

 
 
 
Fórum 50 %, o.p.s. 
V Luhu 715/6 
140 00 Praha 4 
 
 
 
Odpověď na žádost o informaci ze dne 1. 11. 2017 
 
Na základě žádosti, ze dne 1. 11. 2017, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující 
informace: 
 
Jména a příjmení uvolněných zastupitelů v Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí 
 
Petr Hájek, starosta 
 
Jiří Preclík, místostarosta 
 
 

 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Marian Rada 
vedoucí odboru  
 
 
 
 
 


