Informace dle zákona č. t06/1999 Sb., o svobodnérrr přistupu k informacím
Žádám

o zaslání inforltlace. celkové lrrubé nrzd1, za měsíc záři 20l6

rr jectrrotlivých

Zámě§tnancťl Úřadu. .jcdná se nri konkl,étrrčo plat vcdoucích odborr]i a oclclělcni. Prosím uvést

jméno, příjmcní a plat za r.áří 2016,

Mé údaje dle § I4 zákolra č. l06/1999 Sb. jsou následu.jící

Prosínr o zaslání do datovó sclrrírnky.

Děkuji a pčkný den
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NnBo

p(ťF.l'sv^zKŮpŘn.o}l] l příkllrtr

|'odáni inírlrnrircc

o

vc smyslu

záktrna l06/l999sb. o svobodnénr přístupu
].l1.20l6, doručenrlu z.tlcjšírnu ťtřadtr prostřcdnic,tvim
datové schránky a vcdeni zde pod č,i, VM-ŠiY3l282/20l6 Ýánr stlčlu.ii. ze
.iserr: jakr-l
kva.ŠÍŽádosti

ittftrnttaci

k inťormacírrr (dálc jcn zákon) zc rlnc

tajcmník MČstskéhoúřadu Nýřany povinnÝ subiekt. který je včcně a místně přísluŠnýuyiiuit

vaši žádost.

V Přílozc č.| (.pttí) ttlhoío tlokttmentu vánr podávárn inlormaci o plalech všcch vcrloucích

odborrj a od<lČlcníMe
plat za z.áří 2016).

ti Nýi,any. a to ve vámi požadovandtn rozsahtt (.iméno, příjmcní. hrubý

Vzhledenr k t<lmtt, ž_c sc.icdná o informaci týkajícíse osobních údajú,várn tlťrlc s<lčltrji, žc
dle § 20 odst.4 zákona č. l06/l999 Sh., platí. ž,c osoba. kc krcré se osolrníúrla.ic vztahtrjí,.je octe
dne doruČerrížádosti povitlnénlu subjcktrr osobott tlolčcnou, a jako takovou (řeba jc ji inibimovat
o ctoruČeni vašížridosli. 'l'irto osoba, v příparlč. že iníbrrnacc o ní buclotr pisiytrruty. ncní
ÚČastníkem řizerrí a <loručujc se jívzhledcrn kc krírtký,rrr lhťrtánr danýnr zírkoncrrie. iooltssq
su.
jen nefornrálně (např, ertrailern). Samotrró podání informacc se ža<Jareli ani dorčenéosobč
ncdorrrčuje dle správního řádu,

V.soulatlu s § 5, odstav. (3)výše uvc<lcného zák<lna budc také toto ptldi'rní inlormacc
zveřejněno. ovšcm s oltlcdcnr na zákon l0l/2000 Sb, o ochraně osobníglr útla.itj.

Na Po§tup Při vyřizování tétrr žádosti o infbrntacc dlc zákona nrůžetepoclat jako žaclatel
stíŽnost, ktcrá sc podrirvá prostřc<lnictvím pclvinnélrtl subjektu k nadř-ízcnónru orgánrr (Krtrjský
úřad plzcrjského kr;rie), a to do 30 dnťr ode dne doručcní toltoto sdělerrí,
otisk úředního razítka
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