Městská část Praha 7
Úřad městské části
Útvar kontroly, auditu a stížností
U Průhonu 1338/38
detašované pracoviště
Dělnická 945/44a
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/25.04.2020

NAŠE ZNAČKA
SZ MČ P7
141575/2020

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM
/30.04.2020

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 25. dubna 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“). V obsahu
Vaší žádosti žádáte o informace týkajících se správních řízení:
zaslání kopií podaných námitek na přestupkovém oddělení našeho povinného subjektu a současně o
zaslání kopií rozhodnutí o těchto námitkách a to za období od roku 2016 – 2020, týkajících se
podjatosti.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme v tomto
rozsahu:
Příloha č. 1 – podání námitky podjatosti – e-mail
Příloha č. 2 – usnesení sp. zn. MČ P7 087934/2019/OSA/Chram, ze dne 04.04.2019
Příloha č. 3 - usnesení sp. zn. MČ P7 087996/2019/OSA/Chram, ze dne 04.04.2019
Příloha č. 4 – protokol o ústním jednání sp. zn. MČ P7 062913/2017/PB, ze dne 19.06.2018
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Příloha č. 5 - usnesení sp. zn. MČ P7 062913/2017/PB, č. j.:MČ P7 047228/2018/OSA/PB, ze dne
27.06.2018.
V souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, jsou veškeré poskytnuté informace ve vztahu k osobním a citlivým údajům anonymizované.
Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ
Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu SZ MČ P7 141575/2020.

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 věty druhé InfZ povinný subjekt zveřejňuje doprovodnou
informaci k poskytnutým informacím (vzhledem k množství a rozsahu) s tím, že požadované
informace byly poskytnuty podle výše uvedených souborů v přílohách.
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