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Žádost o informace

Vážená paní, vážený pane,

l

' l

na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás
dovoluji požádat o informace týkající se počtu vydaných loveckých lktkŮ cizincům.
Konkrétně prosím o počet vydaných loveckých lístků cizincům za každý rok za
období 2016 - 2020. K počtu vydaných loveckých lístků cizincům uveďte, prosím,
také jakým národnostem byly lovecké lístky vydány a přímo k těmto národnostem,
prosím, uved'te, na jak dlouhoy dobu. Informace sI případně mohu roztříd it a upravit

sama.

Vámi sdělené informace budou zapracovány do mezinárodního projektu HUNTOUR,
kte'ý je spolufinancovaný z programu ERASMUS+. Tento projekt je pod záštitou
Lesnické a dřevařSké fakulty České zemědělské univerzity v Praze (FLO ČZÚ).

Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření vzdělávacích materiálů pro následné
rozhodováni a řízení rozvoje loveÔkého cestovního ruchu v zemích Evropské unie.
VIce informací o tomto projektu si můžete přečíst na těchto webových stránkách:

https://huntour.czu.cz

Velice Vám děkuji za spolupráci
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Městský úřad Ústi nad Orlicí
Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/32069/2021/ŽP/Mo1
Číslo spisu: 5398/2021
Spis. značka: ŽP-MYS1,/5398/2021
Poč. listů: 1
Poč. příloh: O
Poč. lis. př.: O

Vyřizuje: Marek Moláček
Tel: 465 514 227
E-mail: molacek@muuo.cz
Datum: 26. 8. 2021
Místo: Ústi nad Orhci

Poskytnutí informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném
znění

Na základě Vaši žádosti ze dne 23. srpna 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím v platném znění, Vám sdělujeme následujkí informace o počtu vydaných loveckých lístků
pro cizince včetně národnosti a doby za období 2016 - 2020:

rok počet národnost doba platnosti
2016 1 italská rok
2017 1 italská rok

2 slovenská měsíc
3 finská rok

2018 1 italská rok
2019 1 italská rok

3 slovenská 5 dní
2020 1 italská rok

Mgr. Tomáš Kopecký, v. r.
vedoucí odboru

Za správnost:
Marek Moláček
oprávněná úřední osoba

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústi nad OrlicI IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
tel.: +420 465 514 111 ema íl: podatelna@muuo.cz
fax: +420 465 525 563 web: http://www.ustinadorlici.cz

bankovní spojení:
KB Ústi nad Orlici, Č.ú,: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg


