
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Jméno, příjmení a tituly: Ing. Kamil Vavřinec MAREŠ, Ph.D.

Datum narození:_

Adresa: č.p./ae.:_

město: Praha 7 — Holešovice PSČ: 170 00

stát: Česká republika

  

Telefon:

E-mail:

DS ID: _

Předmět: Žádost o poskytnutí informací ohledně taj emníka/ů či tajemnic/e Vašeho Úřadu

městské části od účinnosti zákona 131/2000 Sb., tj. od 12.11.2000

Text:

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.

Závěrem dodám, že dle informace poskytnuté dne 5.2.2020 od Magistrátu hl.m.Prahy

všechny městské části vykonávají, alespoň v nějakém rozsahu přenesenou působnost a tudíž

mají dle §104 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, povinnost zřídit funkci tajemníka.

Pro zasílání informace žádám využití datové schránky ID-

S pozdravem,

Kamil Vavřinec Mareš

Datum podání: 24.2.2020



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Ing. Jindřich Sochůrek . *

tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Vážený pan

Ini. Kamil Vavřinec Mareš, Ph.D.

170 00 Praha 7 - Holešovice

l_ _!

Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

665/2020 p. Sochůrek 5. března 2020

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smvsllzákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane inženýre,

dovolují si reagovat na Vaší žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o

svobodném přístupu k informacím vplatném znění týkající se zaslání seznamu tajemníků/tajemnic,

doručený na ÚMČ Praha—Libuš dne 2 2 2 'ledující:

pan Tomáš Hejzlar,

RNDr. Jiří Mašek 0.

Ing. Jindřich Sochůrek,

 

  

  

  

S pozdravem

Ing Jindřich Sochůrek

tajemník


