Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

SZ P10-002409/2017
Mgr. Bendová/743
16. 1. 2017

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 5. 1.
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:
„Vážený pane tajemníku,
dovoluji si Vás požádat o sdělení kdy (konkrétní datum) a kde (konkrétní url) byla Úřadem městské části
Praha 10 zveřejněna poskytnutá informace a její přílohy (v souladu s §5 odst.3 zák.č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím) č.j. P10-125982/2016 ze dne 1.12.2016. Pokud byla překročena
zákonem stanovená lhůta pro zveřejnění, žádám též o sdělení délky prodlení ve dnech a sdělení opatření
přijatých k nápravě (tak aby se pochybení již nemohlo opakovat) a zaslání jejich kopie.
Prosím o zaslání informace v elektronické textové podobě ve formátu .doc, .pdf a .odt na adresu
.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedený e-mail a v požadovaných formátech v textu uvedeném níže.
Informace pod č. j. P10-125982/2016 ze dne 1. 12. 2016 byla Úřadem městské části Praha 10
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 2. 12. 2016 v 12:41:06 hodin. Tato zveřejněná
informace lze dohledat na url:
http://www.praha10.cz/Portals/0/106_zverejnene_zadosti/2016/12_prosinec/P10-1259822016_2_12.pdf
Vzhledem k tomu, že zákonem stanovená patnáctidenní lhůta pro zveřejnění poskytnuté informace
způsobem umožňujícím dálkový přístup v době zveřejnění nebyla překročena, nedošlo ze strany
povinného subjektu k žádnému prodlení a nebylo ani nutné přijetí žádných opatření k nápravě.
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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