7

Městský úřad Kravaře
Čas:

Došlo:
Městský úřad Kravaře
Náměstí 405/43
747 21 Kravaře u Hlučína

1 3 .03. 2019
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V Ostravě dne 12. 3. 2019

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací:
1)

Kolik žádostí o informace o platech či jejich některých složkách, např. odměnách,
zaměstnanců zařazených do Vašeho městského úřadu jste obdrželi v letech 2010 - 2019
(do dne obdržení této žádosti)? Prosím o počty žádostí za každý rok zvlášť.
2) V kolika případech jste požadované údaje poskytli a v kolika případech byla žádost o
informace odmítnuta? Prosím o počty za každý rok zvlášť (2010 - 2019). Zároveň prosím
uveďte, kterých pracovních pozic se žádosti týkaly, a to jak u žádostí, kterým bylo
vyhověno, tak u žádostí, které byly odmítnuty.
3) Prováděli jste při vyřizování žádostí v uvedeném období (2010 - 2019) tzv. test
proporcionality? S jakým výsledkem?
4) Prováděli jste při vyřizování žádostí v období 2018 - 2019 tzv. platový test podle nálezu
Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. 10. 2017? S jakým výsledkem?
Informace žádám zaslat elektronicky na adresu
Za vyřízení mé žádosti v zákonném termínu předem děkuji.
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Městský úřad Kravaře
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
Náměstí 43, 747 21 Kravaře
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TELEFON:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:

*MUKRX00AFAYF*

MUKRXOOAFAYF

12. 03.2019
MUKR 4942/2019
Kra 447/2019/VV/RAS
Bc. Karel Raška
553 777 922
20. 03. 2019

Poskytnutí informace
Na základě Vaší žádosti ze dne 12. 03. 2019 o poskytnutí informací dle § 17 odst. 2 zákona
číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme k jednotlivým bodům
v žádosti následující:
1) Kolik žádostí o informace o platech či jejich některých složkách, např. odměnách,
zaměstnanců zařazených do Vašeho městského úřadu jste obdrželi v letech 2010-2019
(do dne obdržené této žádosti)? Prosím o počty žádostí za každý rok zvlášť.- 0 žádostí
2) V kolika případech jste požadované údaje poskytli a v kolika případech byla žádost o
informaci odmítnuta? Prosím o počty za každý rok zvlášť (2010-2019). Zároveň
prosím uveďte, kterých pracovních pozic se žádosti týkaly, a to jak u žádostí, kterým
bylo vyhověno, tak u žádostí, které byly odmítnuty - 0 případů
3) Prováděli jste při vyřizování žádostí v uvedeném období (2010-2019) tzv. test
proporcionality? S jakým výsledkem? - neprováděli
4) Prováděli jste při vyřizování žádostí v období (2010-2019) tzv. platový test podle
nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 ze dne 17. 10. 2017? S jakým
výsledkem? - neprováděli.

Bc. Karel Raška
Vedoucí Odboru vnitřních věcí
a obecní živnostenský úřad

www.kravare.cz
tel.: 553 777 911
fax: 553 777 922
ID DS: iv5bfnz

IČ:
00300292
DIČ: CZ00300292

Bankovní spojení

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 17:00
8:00-17:00
7:00-15:00
7:00 - 12:00

