Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.„ o
svobodném přístupu k informacím
\er smyslu zákona C, 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o
svobodném přístupu k informacím")_ \'as zadam o zaslání uzavřených Kolektivních smluv
za období od l I 2014 do dnešního dne. které byly sjednány mezi Vaší Městskou častí, jako
zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci, které zastupuje příslušný výbor odborové organizace
(dále jen „Kolektivní smlouvy"). ato nejlépe jejich sken ve formátu pdf.
Dale Vás ve smyslu zakona o svobodném přístupu kínformacím žádám o zpřístupnění
informace, zda Kolektivní smlouvv bvlv taiemníkem Vaší Městské části podepsánv
vlastnoručním podpisem, nebo za pomoci razítka s vlastnoručním podpisem.

S ohledem na ustanovení š 17 zákona o svobodném přístupu kínformacím Vás žádám o
potvrzení předpokládané výše nakladu, budou-lí požadovány, a to před poskytnutím informací,
kteréjsou předmětem této zadosti.
Informace žádám poskytnout v elektronické podobě a zaslat je do emailové schranky žadatele,
která je níže uvedena

lmtmacgojadmeli :
,lménp_a_př_íjmení_

Agáta Jansová

A dre_s_a„bydl íště :
Em a_íl .

\“ Praze dne 02. 05 2018

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
Úřad městské části

(tj;\1(‘lx1-nm:::an
v. XK'PSli mm: :m &

Praha k). 5. :níx

Poskytnutí informace \c smyslu zákona č.
k informacím. w znění pozdějších přodpíw

106/1999 Sb., o svobodném

přístupu

Na Aiklnde \'„iši zadam o poslqmuií iníoi'miieí \e >m_xslu nikom C. on 1999 Sh.. o
\\obodnem přístupu k informacím o msldní ii/inřenýeh Kolekthnieh „\IHiLH m období od 1. !.
IUI—í do dnešního dne. mm I») I) \‘_icdmin_\ nu naši me>í>ke (misii Li Alu Kole—Mn ni smloin _\‘ b} l_\
tajemníkem „\Iesiske Cdsií podepsán) \'iLixlliUI'LlČnim podpisem nebo /:1 pomoei rzí/nku

\“ \'lasinoruením podpisem sdeliííeme. ke \ mestske (misii Praha

Šeheím IiCi\_\i_\ Ll/L1\'f'cn_\

Kolekliuií smloin) nie/i /LUNČ$IHL\\£11C1C1]1A ieho /.;1mC>'1nzmci.

S po/dnn em

lng. \Izu‘tinu Šíeíioxd

hííemniee ['\1(' Praha

ng.

e m

\'ehei'm

en Lll'()\';l. \. /.

\‘t;1m.\11\'u \K' Praha - Seheím

M:

24915::
'?Biií

iCo— 002 a;
+" d:!:

"F LN. 50?»?

BAiiKow—n SPOJENI: CS a.s.
. *?

*. um:

fi’t'n'll‘MW? KOO/0800

