
KOPIE MěÚ Ústí nad Odici
Doručeno: 14 02.2020 08,42:38
č.j.:MUUo/5971/202o/oKT/
listy: 1 přílohy O list.pKloh' O
druh příloh:
Sp znak: Sk znak/lhŮta

Magistrát/Městský úřad/Úřad městské části/Úřad městského obvodu 'l ||||

u·ž t 0030f

Velká Losenice 13.2.2020

Žádost o poskytnutí informace

V souladu se zákonem č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, Vás Žádáni o zpřístupnění informací, které se týkají konání shromáždění

ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažd'ovacím, ve mění pozdějších předpisů, ve

vaší působnosti v roce 2019.

Prosím o vyplnění následujících údajů:

Shromáždění- údaje za rok 2019

Počet oznámených shromážděni

-z toho počet poté nerealizovaných

-z toho počet shromáždění nepod|éhajÍcÍch oznámení*

Počet shromážděni, které se konaly bez oznámení, ačkoli být
oznámeny měly

Počet zakázaných shromážděni

Počet shromáždění omezených podmínkami

* § 4 odst. l zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Pokud údaje neevidujete, prosím pole nevyplňujte.

Údaje žádám odeslat na e-mailovou adresu

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem



[DU] Ústí nad Orlicí
Město Ústi nad Orlicí
kancelář tajemníka

, . . , .
: . .: 18.02.2020

N,lŠp č.j.: MUUo/6235/2020/oKT/háj
Čidc: spiSů: 992/2020
É'CC. KAŮ: O
Pc,'Í;, ,9,1oh: 1
'OČ. h... pí'.: O

VYř'zuje: Hájková Radomirä Be.
ľei: 465 514 233
E-mml: hajkova@muuo.cz
Datum: 20.02.2020
Mino Ústi nad Orlici

r
r
r

odpověď' na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

na základě Vašich žádostío informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručených dne
14.02.2020 (doručena e-mailem, dokument evidován pod č. j. MUUO/5971/2020/OKT/háj) a
18.02.2020 (doručena poštou, dokument evidován pod č. j. MUUO/6235/2020/OKT/háj)
Vám sděluji nás|edujÍcÍ údaje:

Shromáždění- údaje za rok 2019
Počet oznámených shromážděni: 3

- z toho počet poté nerealizovaných: O
- z toho počet shromážděni nepod|éhajÍcÍch oznámeni: O

Počet shromážděni, které se konaly bez oznámení, ačkoli být oznámeny měly: O
Počet zakázaných shromáždění: O
Počet shromáždění omezených podmínkami: O

Vzhledem k Vašemu požadavku zaslat odpověď' na e-mailovou adresu prosím
o zaslání potvrzení o doručení na e-mailovou adresu haikcNa(ci)rn(iuo.cz. Děkuji. s pozdravem

Be. Radomíra Hájková
vedoucí odboru
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