Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace
Váš dopis zn.:
Naše značka: SZ P10-009519/2020
Vyřizuje linka: Mgr. Bendová/743
V Praze dne:
5. 2. 2020
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 23. 1.
2020 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:
„Vážená paní/Vážený pane,
pro účely zpracování zadané práce na vysoké škole Vás žádám o seznam všech tajemníků či tajemnic,
kteří působili na Úřadu Vaší městské části od 12.11.2000 dosud a to v následující struktuře: jméno,
příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je-li známa), funkční období, v případě, že je to relevantní tak i
způsob ukončení funkce, tj. informaci o tom zda a proč byl starostou odvolán (zda se souhlasem, bez
souhlasu či na návrh ředitele Magistrátu HMP), popřípadě zda ze své funkce rezignoval sám, zemřel či
nesložil ve stanoveném termínu zkoušku z odborné způsobilosti.
Pro zasílání informace žádám využití datové schránky ID „

“.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do Vaší datové schránky formou textu tohoto přípisu.
Titul, jméno, příjmení
Vilém Čermák
Mgr. Miloslav Janeček
Ing. Martin Slavík
JUDr. Jana Hatalová, MBA

Funkční
období od
30.4.1993
1.7.2002
28.11.2002

pověřena výkonem funkce 30.9.2019
tajemníka ÚMČ Praha 10

Funkční
období do
30.6.2002
27.11.2002
26.9.2019

Politická
příslušnost
není k dispozici
není k dispozici
není k dispozici

dosud

není k dispozici

Způsob ukončení
žádost o uvolnění z funkce
odvolán se souhlasem Magistrátu
odvolán se souhlasem Magistrátu
--

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Mgr. Tomáš Kosmel
vedoucí odboru kontroly a komunikace

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

