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V
V Praze dne 9.12.2019
9. L2.20L9
Véc:
poskytnuti informace
VEc: iédost
Zadost o poskytnuti
informace na zékladé
piistupu
z6kladE za'kona
zikona é.
i. 106/1999 Sb. 0o svobodném
svobodndm pFistupu
k informacim
informacim
Véieni,
Viiieni,

Na
zékona é.
Na zékladé
zdklad6 ziikona
piistupu kk informacim, se
i. 106/1999 Sb.
Sb. 0
o svobodném
svobodn6m pFI’stupu
na Vés
se na
V6s znovu obracim se
se
poskytnutl nésledujici
iédosti
iiidosti o poskytnuti
n6sledujici informace:
1)
organizaci v letech
1) Byl
Byl ve
ve vaél'
vaiiorganizaciv
letech 2017
2OL7 ai
ai 2018
2018 zaméstna'n
zam6stndn na
na pozici néméstka
niim6stka pro vzdéléva’ni
vzd6ldv6niaa

jin6 éinnosti
jiné
pan —
ainnosti pan

2) Pokud ano, v kterém
2)
kter6m roce aa na
na jak dlouho?
jin6 pozici, tak na
jak6,vjak6mroceana
jakdlouho?
3)
3) Pokud byl zaméstnén
zam6stndn na
na jiné
v jakém roce a na jak
na jaké,
dlouho?

iadatel:
Zadatel:

Dékuji
Ddkuji za
za vizeni
vyiizeni mé
m6 iédosti
iiidosti aa prosim oo zasléni
zasldni odpovédi
odpovddi na
na vy’tée
vry'5e uvedenou emailovou adresu.

CENTRUM
CENTRUM SLUiEB
SLUZEB
PRO
PRO SILNICNI’
DOPRAVU
SILNICNIDOPRAVU
pani
Va’iené
Viiien;i pam’

Vyfizuje:
Vyiizuje:
Tel:
Tel:
E-mail:
E-mail:

KristVna
Kristrl'na Postlové
Postlovd

Vaée
Vaie zn.:
zn.:
Naée
Na5e zn.:
zn.:
Datum:

CSPSD/130/006688/2019
csPSD/130/006688/2019
16.12.2019
L6.L2.20L9

Vyjédfeni
poslqdnuti informace dle za’kona
Vyjiidieni kk iédosti
iSdosti o poskytnuti
piistupu kk
zakona E.
i. 106/1999 Sb.
Sb. 0
o svobodném
svobodn6m pfistupu
informacim
Véiené
Vdienii pani doktorko,
vizujeme
vyiizujeme timto Vaéi
poskytnuti informace dle
Vaii iédost
iddost ze
ze dne
dne 9.12.2019
9.12.2019 oo poskytnuti
dle zékona
zdkona é.
105/1999 Sb.
a. 106/1999
Sb.
pfistupu
0o svobodném
poskytnutim informace ve
svobodn6m ph’stupu kk informacim,
informacim, aa to
to poskytnutl'm
pism. d)
ve smyslu
smyslu §5 14
14 odst.
odst. 55 pism.
d)
uvedeného
uveden6ho za’kona.
ziikona. KjednotlivY/m
K jednotliv,im bodﬁm
bodtm iédosti
iddosti uvédime:
uvddime:
pan —byl
a)
a) Ano,
Ano, pan
roce 2018 zaméstnén
byl vv roce
zamdstndn vv Centru sluieb
sluieb pro silniéni
silnidni dopravu,
dopravu,
jin6 éinnosti.
s.p.o, na
na pozici Néméstka
Niimdstka pro vzdéla’vénl’
vzd6ldvdni aa jiné
dinnosti.
b)
01.04.2018
b) VV obdobl'
obdobi01.0
pom6rbyl
byl ukonéen
4.2OLg -- 22.06.2018. Pracovni pomér
ukonden ve
dobé.
ve zkuéebni
zkuiebnidob6.

c)

c)

jin6 pozici uu nés
Na
Na jiné
nds zaméstnén
zamdstndn nebyl.

pozdravem
SS pozdravem

Ing.
lng. Lenka
Zbornikové
Len
Zborn ikovii
Feditelka
feditelka

Centrum
Centrum sluieb
slu:eb pro silniénl’
piispEvkovi orgamzace
silniini dopravu,
dopravu, sta'tm'
stdtni pﬁspévkova
organizace
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