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R 0 Z H O D N U T |

Městská část Praha-Suchdol, Úřad městské části Praha-Suchdol, jako povinný subjekt ve

smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ustanovení § 15 odst. 1 zékona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení

s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve věci žádosti o

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

v platném znění, kterou podala dne 3.5.2018—

v níž se domáhá poskytnutí následující informace: zda

Kolektivní smlouvy byly tajemníkem městské části podepsány vlastnoručním podpisem

nebo za pomoci razítka s vlastnoručním podpisem a žádá o zaslání uzavřených

kolektivních smluv.

takto:

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

k informacím, v platném znění, kterou podala dne 3 5. 2018_

_

o d m ítá .

Odůvodněnk

Městská část Praha—Suchdol obdržela dne 22. 2. 2017 žádost žadatelky podle zákona o

svobodném přístupu kinformacím, o poskytnutí informaci zda Kolektivní smlouvy byly

tajemníkem městské části podepsány vlastnoručním podpisem nebo za pomoci razítka s

vlastnoručním podpisem a žádá o zaslání uzavřených kolektivních smluv.

Vzhledem k tomu, že městská část Praha nemá uzavřenu žádnou kolektivní smlouvu,

která by byla sjednána mezi městskou částí jako zaměstnavatelem a jejími zaměstnanci,

nelze požadované informace poskytnout.

Z výše uvedeného důvodů Úřad městské části Praha-Suchdol rozhodl tak, jak je uvedeno

ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučenh

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne

doručení tohoto rozhodnutí, a to k Magistrátu hl.m. Prahy prostřednictvím podání

učiněného u Uřadu městské části Praha—Suchdol.

Otisk úředního razítka

, v Ing. Jana Krulíková

tajemnice UMC Praha—Suchdol, podepsáno elektronicky vl. rukou


