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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Úřad městské části Praha 10, Kancelář starosty, obdržel dne 23. 1. 2014 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“)
o poskytnutí informace ve znění:
„žádám vás o poskytnutí
(1) jmenného seznamu členů zastupitelstva MČ Praha 10 s uvedením:
(2) politické příslušnosti v době zvolení do zastupitelstva MČ
a (3) politické příslušnosti k dnešnímu dni (23. 1. 2014).
Informace poskytněte elektronickou formou ve formátu souboru XLS, XLSX, ODS
nebo CSV."

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
Politická příslušnost členů zastupitelstva MČ v době zvolení do zastupitelstva MČ (15. - 16. 10. 2010)
je oficiální statistický údaj zveřejněný na stránkách Českého statistického úřadu:
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv2211?xjazyk=CZ&xid=1&xv=21&xdz=5&xnumnuts=1100&xobec=
500224. Tento údaj, získaný ze stránek ČSÚ, Vám poskytujeme ve formátu XLS elektronicky na e-mail
foi+request-731-992eddea@infoprovsechny.cz.
Úřadu městské části Praha 10 neukládá žádný předpis evidovat a sledovat aktuální politickou
příslušnost členů zastupitelstva MČ. V této části žádosti bylo z důvodu neexistence požadované
informace vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám zasíláme na adresu Vašeho
trvalého pobytu, doručení na Vámi zvolenou e-mailovou adresu není akceptovatelné.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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Nad rámec Vaší žádosti Vám sdělujeme, že podle části VIII. Jednacího řádu zastupitelstva MČ
Praha 10 je u členů zastupitelstva MČ jediným evidovaným údajem jejich příslušnost ke klubu členů
zastupitelstva.

S pozdravem
Ing. Lada Kubištová
vedoucí oddělení rady a zastupitelstva

Příloha 1 soubor formát XLS
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