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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
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kontroly a komunikace obdržel dne
1. 2. 2017 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:
,,Dobrý den, žádám o poskytnutí zápisů a programů jednání níže uvedených výborů (vč. prezenčních
listin, které jsou dle jednacího řádu součástí zápisu) z jednání těchto výborů zastupitelstva MČ od
1.6.2016:

- Finanční výbor
<http://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-a-vyboru/financnivybor.aspx>
- Kontrolní výbor
<http://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-a-vyboru/kontrolnivybor.aspx>
- Výbor pro životní prostředí
<http://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-a-vyboru/vybor-prozivotni-prostredi.aspx>
- Návrhový výbor
<http://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-a-vyboru/navrhovyvybor.aspx>
- Výbor dopravy a cyklostezek
<http://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-a-vyboru/vybor-dopravya-cyklostezek.aspx>

- Sportovní výbor
<http://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-a-vyboru/sportovnivybor.aspx>
- Výbor zdravotní a sociální
<http://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-a-vyboru/vyborzdravotni-a-socialni.aspx>
- Výbor pro udělování čestného občanství
<http://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-a-vyboru/vybor-proudelovani-cestneho-obcanstvi.aspx>
- Výbor pro strategické investice
<http://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-a-vyboru/vybor-prostrategicke-investice.aspx>
- Výbor pro kulturu a památky
<http://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-a-vyboru/vybor-prokulturu-a-pamatky.aspx>
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě: elektronicky ve formě příloh k tomuto průvodnímu dopisu. Z důvodu velkého objemu
poskytované dokumentace jsou tyto přílohy zasílány v několika samostatných e-mailech.
Zároveň Vás informujeme, že ve věci Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
z důvodu znepřístupnění osobních údajů některých fyzických osob (§ 8a InfZ), které Vám bylo
souběžně zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu.
Vzhledem k mimořádnému rozsahu elektronicky poskytnutých informací, zveřejňujeme, v souladu s
ustanovením § 5 odst. 3 InfZ, pouze tuto doprovodnou informaci vyjadřující obsah poskytnuté
informace. Pro upřesnění uvádíme, že se jedná o dokumentaci o objemu více jak 90 Mb.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace
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