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Odpověď na žádost č.j. PDMUD 20301/2017 ze dne 22.08.2017

Vážený pane,
k Vašemu dopisu č.j. PDMUD 20301/2017 ze dne 22.08.2017, v němž je uvedeno, že žádáte o
dodatečné poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a který obsahuje opakující se dotazy k obsahu spisového materiálu
vedenému na podnikatele jméno a příjmení Václav Novotný, IČO 11078898, znovu sdělujeme, že spis
založil a do konce roku 2002 vedl Obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Opočně a náš úřad
tento spis převzal v souvislosti s reformou veřejné správy až v roce 2003.
S ohledem na výše uvedené (a Vám tedy již známé) skutečnosti se náš úřad k dotazu, kdo byl
žadatelem o vystavení živnostenského listu č.j. 1843/92/Op, nemůže vyjádřit, neboť tuto věc v roce
1992 vyřizoval tehdy místně příslušný Obecní živnostenský úřad v Opočně.
Náš úřad proto nemá jinou možnost, než vycházet z dokumentů, jejichž kopie jste na základě
žádosti z roku 2016 obdržel.
Z tohoto důvodu nezbývá než konstatovat, že na písemném prohlášení datovaném 4.9.1992, které
máte v kopii k dispozici, je v kolonce podpis žadatele otisk razítka, na němž jsou údaje - Café Urban
XXXXX a dále je připojen nečitelný podpis.
V této souvislosti znovu připomínáme, že toto písemné prohlášení není právně významné a další
postup živnostenského úřadu při vydání živnostenského listu nemohlo ovlivnit. V souvislosti s
přijetím živnostenského zákona účinného od 1.1.1992 bylo možné podle § 74 odst. 1 tohoto zákona na
základě předchozího rozhodnutí o registraci podnikat do konce roku 1992 a současně nabyly dotčené
osoby podle § 74 odst. 2 živnostenského zákona živnostenské oprávnění k registrované činnosti. Podle
tohoto ustanovení byl živnostenský úřad povinen nejpozději do konce roku 1992 vydat takové osobě
živnostenský list k podnikatelské činnosti.
Stejně tak se nemůžeme vyjádřit k dotazu, kdo byl příjemcem vystavených živnostenský listů. Lze
pouze opět konstatovat, že na doručence, jejíž kopii máte také k dispozici, je uveden adresát XXXXX
a adresa XXXXX a dále v kolonce "Potvrzuji převzetí této písemnosti dne" vyznačeno datum
5.11.1992 a připojen nečitelný podpis.

V Dobrušce dne 05.09.2017
Bc. Dana Ehlová
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad

