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Žádost O informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

ivièsrø Usti n/O 
Sychrova ulice 16 
datová schránka bxcbwmg 
562 24 Usti nad Orlici 

one 5.4. 2018 

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.. O svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o následující informacei 

- Obecně závazná vyhláška, která omezuje provozování loterii a jiných podobných her (pokud existuje) 
- Závěrečný účet města. zejmena tabulku podle položek. za poslední kalendářní 

rok před omezením hazardu obecní vyhláškou (pokud existuje výše zmíněná 
vyhláška) 

- Závěrečný učet města, zejmena tabulku podle položek. za první á druhý 
kalendářní rok po omezením hazardu obecní vyhláškou (pokud existuje výše zmíněná vyhláška). 

informaci žádám poskytnout ve formě počitačoveho souboru formátu textověho 
editoru Word (nebo tento převedený na soubor PDF) a zaslat na níže uvedenou 
datovou schránku. Za jejich poskytnutí předem děkuji. 

S pozdravem. 
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adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí IČ:  00279676   DIČ:  CZ00279676 bankovní spojení: 
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 

 

 

Městský úřad Ústí nad Orlicí 
finanční odbor 

 

 
Vaše č.j.:  Naše č.j.: MUUO/22007/2018/FIN/sei 

Ved/3625/2018 

Vyřizuje: Miroslava Seidlerová 

Ze dne:  Číslo spisu: 3625/2018 Tel: 465514314 

  Spis. značka: Ved/3625/2018 E-mail: seidlerova@muuo.cz 

  Poč. listů: 1 Datum: 28.06.2018 

  Poč. příloh: 0 Místo: Ústí nad Orlicí 
  Poč. lis. př.: 0   

 

Věc: Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 

Sděluji Vám, že Vámi požadované informace jsou veřejně přístupné na stránkách města Ústí nad 
Orlicí: 

1. Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 4/2014 na adrese: 

https://www.ustinadorlici.cz/images/dokumenty/vyhlasky/20150106132032_ozv-4-2014.pdf 

 

2. Tabulky plnění rozpočtu za roky 2014 – 2017 v pdf formátu (příjmy z hazardu jsou uvedeny 

v sekci Plnění rozpočtu příjmů za rok … v Kapitole (ORJ) 7 – Všeobecná pokladní správa) na 

adrese: 

 

https://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/strategicke-dokumenty/rozpocet-mesta  

 

 

Podrobné informace o plnění rozpočtu města v jednotlivých letech je rovněž zveřejněno na stránkách 

MF ČR: 

 

https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00279676#prehled 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Jozef Polák 

vedoucí finančního odboru 

MěÚ Ústí nad Orlicí 

 


