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Poskytnutí informace
Vážený pane magistře,

dne 16. 5. 2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Magistrát“ nebo
„povinný subjekt“) Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádosť“ & „1an“),

ve kterých požadujete rozsáhlé informace o povinném subjektu týkající se různých oblastí jeho
činnosti od oblasti personální, platové, organizační, finanční, interních předpisů, majetkové, až

po oblast extemí spolupráce s různými subjekty či spolupráce s vězeňskou službou. Povinný
subjekt tyto žádosti spojil & vyřÍZuje je současně. Dopisem povinného subjektu ze dne
22. 5. 2019, č. j. MHMP 93305312019 jste byl vyrozuměn o prodloužení lhůty pro vyřízení
žádostí, a to z důvodů nutnosti vyhledání & sběru objemného množství oddělených a odlišných
infomací požadovaných v jedné žádosti.

Povinný subjekt Vám poskytuje infomace k těmto bodům žádosti:
Personální oblast:

ad 1. V příloze č. 1 Vám poskytuj eme požadovaný seznam funkcionářů hlavního města
Prahy v aktuálním mění. V rozsahu infomace () datu narození bude vydáno samostatné
rozhodnutí () částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
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ad 2. V příloze č. 2 Vám poskytujeme požadovaný seznam vedoucích zaměstnanců
hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu. V rozsahu infomace () datu narození bude
vydáno samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
ad 3. V příloze č. 2 poskytujeme informaci o celkovém počtu zaměstnanců povinného
subjektu ke dni 1. 5. 2019. Tuto část Vaší žádosti odděleně vyřídil ve své věcné příslušnosti

odbor personální Magistrátu dopisem č. j. MHMP 93319312019.
ad 4. K tomuto bodu žádosti Vám bude zasláno oznámení o Výši úhrady za poskytnutí

informace.
ad 5. V příloze č. 3 Vám poskytuj eme požadovaný přehled stížností.
ad 6. Tato informace Vám již byla povinným subjektem poskytnuta depisem č. j.
MTMP1384236/2018 ze dne 6. 9. 2018.
ad 7. V příloze č. 4 Vám poskytujeme požadovaný seznam subjektů zřizovaných
povinným subjektem.
ad 8. Tato informace Vám již byla povinným subjektem poskytnuta dopisem č. j.

MHMP1384236/2018 ze dne 6. 9. 2018.
ad 9. Tato informace Vám již byla povinným subjektem poskytnuta dopisem č. j.
MHMP 1384236120121 ze dne 6. 9. 2018.
ad 10. K tomuto bodu žádostí Vám bude zasláno oznámení o výši úhrady za poskytnutí

infomace.
Oblast BOZP a informatiky:
ad 1. - 3. Ktěmto bodům žádosti Vám bude zasláno oznámení o výši úhrady za
poskytnutí informace.

ad 4. Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy č. 3/2017 k ochraně osobních
údajů v prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, které je v současnosti stále platné, Vám bylo
již poskytnuto dopisem povinného subjektu ze dne 9. 10. 2017, č. j. MHMP 1564607/2017.
V části bodu 4. týkajícího se předpisů v oblasti elektronické evidence Vám bude msláno
oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace.
ad 5. Tato infomace Vám již byla povinným subjektem poskytnuta dopisem č. j.
MHMP1384236/2018 ze dne 6. 9. 2018.
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ad 6. Ktéto částí žádosti bude vydána samostatné rozhodnutí () částečném odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace.
ad 8. Kčástí tohoto bodu žádosti Vám již byla povinným subjektem poskytnuta
dopisem č. j. MHNIP ]384236/2018 ze dne 6. 9. 2018. Ve zbývající části tohoto bodu žádosti
Vám bude mláno oznámení o výši úhrady za poskytnutí infomace.
S pozdravem

Ing. Zdena Javorm!!
pověřena řízením/L agislrátu hlavního města Prahy
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