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Vážená paní
foi+request-893019b9379@infoprovsechny.cz

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, Kancelář starosty obdržela dne 13. 5. 2014 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:

„žádám vás o poskytnutí veškerých podkladových materiálů, které obdrželi zastupitelé MČ
Praha 10 pro 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 dne 10.2.2014 a 24.2.2014,
zveřejněním jejich elektronické kopie na webu Prahy 10 v odpovědi na moji žádost“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: na technickém nosiči dat (CD).
V žádosti požadujete zaslání předmětných informací elektronicky na e-mail: foi+request-893019b9379@infoprovsechny.cz. V této souvislosti Vám sdělujeme, že požadované informace nelze
vzhledem k jejich obsáhlosti zaslat e-mailem, jak bylo Vámi požadováno. Povinný subjekt se od
Vašeho požadavku odchýlil z důvodu, že by pro něj takovýto úkon představoval nepřiměřenou zátěž.
Požadované informace Vám tedy zasíláme na adresu Vašeho trvalého pobytu. Zároveň Vás
informujeme, že ve věci Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu
znepřístupnění osobních údajů fyzických osob, které Vám bylo rovněž zasláno na adresu trvalého
pobytu.
Vzhledem k obsáhlosti poskytované dokumentace, obsahující zbytek požadovaných informací,
zveřejňujeme podle § 5 odst. 3 InfZ pouze tuto doprovodnou informaci.

S pozdravem
Ing. Lada Kubištová
vedoucí oddělení rady a zastupitelstva
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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Bankovní spojení: -
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