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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dnešního dne jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „InfZ“). V obsahu
Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informace k otázkám:
1.
2.
3.
4.
5.

jmenovitý seznam členů zastupitelstva MČ Praha 7 s uvedením
politické příslušnosti v době zvolení do zastupitelstva MČ
politické příslušnosti k dnešnímu dni (1.2.2018)
funkce
kontaktního e-mailu.

Podle ust. § 14 odst. 2, věta druhá InfZ fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum
narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu
bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Zákon předepisuje toto minimum údajů, aby žadatele bylo možno identifikovat pro všechny možné
následující způsoby vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Z Vaší strany tedy postrádáme datum
narození a adresu místa bydliště.
Podle ustanovení § 14 odst. 4 InfZ v případě, že neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2
věty první a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 3,
není žádostí ve smyslu tohoto zákona.
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Nicméně i vzhledem k těmto skutečnostem Vám v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ
sdělujeme údaje umožňující vyhledání a získání již zveřejněné informace, zejména odkaz na
internetovou stránku, kde se požadovaná informace nachází:
1. http://www.praha7.cz/O-Praze-7/Predstavitele-mestske-casti/Zastupitelstvo
- uveden jmenovitý seznam zastupitelů (1)
- politická příslušnost v době zvolení (2)
- kontaktní e-mail (5)
2. http://www.praha7.cz/O-Praze-7/Predstavitele-mestske-casti/Rada
- uveden jmenovitý seznam Rady MČ Praha 7 – funkce (4)
- uveden jmenovitý seznam předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 7 - funkce(4)
3. U zvolených zastupitelů nedošlo ke změně politické příslušnosti do dnešního dne (3),
došlo pouze ke změně mandátů členů Zastupitelstva MČ Praha 7:
- rezignace Ing. arch. Kateřina Vídenová - náhradník RNDr. Pavel Řepa – PRAHA 7
SOBĚ
- rezignace Pavla Smetáčka – náhradník Ivan Smetáček – PRAHA 7 SOBĚ.
S pozdravem
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS
Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu
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