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Poskytnutí informace na žádost vztahující se k zaměstnancům hlavního města Prahy
nezařaze ným do Magistrátu hlavního města Prahy
Vážený panedne 23. 3. 2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“) Vaší žádost
oposkytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „1an“), ve věci „předložem'jmen zaměstnanců hlm'níha
města Pra hy, kteří nejsou zařazeni do A/Iagistrátu, nevykonávají úředm'pr'avomoci v samosta má
a přenesené působnosti ve smyslu š ] odst. 3 písm. (7) zák. č. 312/2002 Sb, 0 úřednících
samosprávných celků“ (dále jen „žádost“). Požadované informace má povinný subjekt dle
žádosti poskytnout ve formě seznamu podle pracovního zařazení v organizačních složkách
Magistrátu ve stavu ke dni 22. 3. 2019.

Výše uvedená Žádost se týká jmen a příjmení (tj. osobních údajů) zaměstnanců hlavního města
Prahy, proto povinný subjekt vyzval dotčené osoby v souladu s š 20 odst. 4 [1le ve spojení
s © 4 odst. 4 3 © 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), aby uplatnily svá práva & oprávněné zájmy, a seznámil je s jejich právem
na možnost vyjádření se k dané věci a podání svého stanoviska. Výzva byla doručena dotčeným
osobám veřejnou vyhláškou vyvčšenou dne 29. 3. 2019. Žádná z dotčených osob se k žádosti ve
lhůtě nevyjádřila.
V souladu s Vaší žádostí Vám přílohou k tomuto dokumentu poskytuji požadovanou informaci,
tedy seznam osob, které nevykonávají úřední pravomoci v samostatné a přenesené působností
a nejsou zařazeny do Magistrátu hlavního města Prahy. Uvedené osoby vykonávají činnosti pro
hlavní město Prahu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. dohoda

o pracovní činnosti & dohoda o provedení práce). Příloha č. 1 obsahuje seznam uvedených osob
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v rozdělení

podle

pracovního

zařazení

v organizačních

složkách

Magistrátu,

tj.

podle

jednotlivých odborů Magistrátu hL m. Prahy, ve stavu ke dni 22. 3. 2019.
S pozdravem

Ing. Petra Dede rová
ředitelka odboru personálního
podepsáno elektronicky

Přílohy:
1.

Seznam osob, které nevykonávají úřední pravomoci v samostatné a přenesené působnosti

a nejsou zařazeny do Magistrátu hlavního města Prahy

Rozdělovník:
l. Stejnopis podání bude odeslán žadateli (účastník řízení podle 9“ 27 odst. 1 správního řádu)

do datové schránky
2. Stejnopis podání bude dotčeným osobám (účastníci řízení podle 5 27 odst. 2 správního
řádu) doručen veřejnou vyhláškou
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