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Váš dopis č.j.: 
ze dne: 21. 5. 2018 

 

Naše č.j.: OS/KT/1729/2018/VlaJ 

Vyřizuje: Jana Vladyková 

Telefon: 475 273 926 

E-mail: jana.vladykova@mag-ul.cz 

 

V Ústí nad Labem dne: 4. 6. 2018 

 

 

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane Dvořáku, 

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, doručené Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne 

21. 5. 2018, v níž žádáte o informace: 

1) statistická data o počtu VLT, VHS, EHZ a počtu všech technických zařízení na území MO Střekov 

za roky 2005 - 2018, 

2) výčet a typologie VHP provozovaných na MO ÚL – Střekov, na které se vztahuje poplatek, 

3) výčet druhů VHP a výčet VHP (v absolutních číslech), z nichž má MO ÚL – Střekov příjem, 

4) co vedlo k postupnému snižování počtu VHP a výnosu z poplatků za VHP, 

 

Vám sděluji následující: 

k bodu 1): 2014 – 29ks; 2015 – 21ks; 2016 – 25ks; 2017 – 41ks; 2018 – 27ks. Uvedeny jsou celkové 

počty VHP, rozlišení na jednotlivé druhy neevidujeme. Údaje 2005 – 2013 nejsou 

dostupné. 

k bodu 2): viz bod 1, výčet je absolutní číslo uvedené u každého roku, typologii VHP neevidujeme. 

k bodu 3): statistická data o druzích VHP neevidujeme, celkový výčet VHP viz bod 1. 

k bodu 4): snižování počtu VHP a snižování výnosu z poplatků za VHP lze přičíst změně legislativy 

(od roku 2012 je vybírán jen správní poplatek za žádost). 

 

S pozdravem, 

 

Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička 

tajemník 

(opatřeno elektronickým podpisem) 

 

 

Vážený pan 

Václav Dvořák 

Jindřicha Plachty 183 

403 31 Ústí nad Labem 

 

Vypraveno: vaclav.dvorak@outlook.com 


