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Datum: 01/03/19 06:53
Předmět: 106/1999 Sb. - poskytnout prosím do 16. 1. 2019

Vážení,

obracím se na Vás ve věci dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Žádám Vás o poskytnuti nás|edujícÍch informací:

1. Informaci, zda Váš správni orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádáni kulturní akce,
vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora)

2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderováni, pořádání
kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora)

3. Informaci, zda Váš správni orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou pÍsemnostj s
ve výše uvedené věci.

4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018.

Rovněž jsem vás zdvořile chtěl požádat, zda požadované zvládnete poskytnout do 16. 1. 2019, neboť
požadované informace jsou potřeba k jednání nařízenému na 17. 1. 2019.

Požadované informace prosím poskytněte na e-mail, ze kterého je podáni učiněno, tedy
Uvedená e-mailová adresa je uzpůsobena pro příjem podáni v souladu s přIslušnými ustanoveními zák. č.
500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a je vyhrazena pro příjem podáni od orgánů státní správy.

Děkuji,

V Praze dne 3. 1. 2019,

https://mail.muuo.cz/webmail/ 8.1.2019
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[OU] Ústi nad Orlicí
Město Ústí nad Orlici
odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Vaše č.j :
Ze dňě: 03.01.2019

Naše č.j.: MUUO/221/2019/ŠKCP/mik
Čislo spisu: 3773/2016
Pqč. listů. 1
Poč. příloh: O
poč. lis. pi'.: O

Vyřizu,e: Mgr. Luboš Mikyska
Td: 465 514 267

: mikyska @m uuo.cz
Datum: 07.01,2019
,VĹstc: Ústí nad Orlicí

[ Odpověď' na žádost o poskytnutňnformací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na podatelnu Městského úřadu Ústí nad Orlici byla dne 3. 1. 2019 doručena Vaše žádost o poskytnuti
informací podle zákona č, 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšich
předpisů. K Vaší žádosti uvádím následující:

Odpověď' na otázku č. l:

Odpověď' na otázku č. 2:

Odpovědna otázku Č. 3:

Odpověď' na otázku č. 4:

NE

NE

NE

počet obyvatel Ústi nad Orlici k 31.12.2018 byl 14.263

Mgrj oS Mikyska
vedouclodboru
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adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

JČ 00279676 DIČ: CZ00279676
emal!: podatelna@muuo,cz
web: http'//www.ustina dorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicl, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg


