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Dodatek č. 1 

Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram 

 

Tento dodatek upravuje Jednací řád Zastupitelstva města Příbram schválený dne 17.12.2018, usn. č. 

16/2018/ZM. 

I.  

Upravené znění 

 

Jednací řád Zastupitelstva města Příbram se mění takto: 

 

1. V Článku 4, odst. 5)  

se za slovo „zastupitelstva“ doplňuje: „včetně podkladů k jednotlivým bodům, a to v podobě, 

která je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze 

dne 27.04.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, 

označované jako General Data Protection Regulation, informuje občany starosta prostřednictvím 

městského úřadu nejpozději 10 dnů předem na úřední desce Městského úřadu Příbram. 

V případě podkladů, jejichž zveřejnění není z přiměřených technických důvodů proveditelné 

nebo jejichž zveřejnění by bylo výrazně časově náročné se neprovádí. Zveřejnění podkladů se 

rovněž neprovádí v případě materiálů k bodům zařazovaným přímo na zasedání zastupitelstva 

města, a to v souladu s čl. 6 odst. 2 a 3.“ 

 

2. V Článku 12, odst. 2)   

se za větu druhou vkládá věta: „Zápis je do 5 dnů po jeho ověření zveřejněn na internetových 

stránkách města Příbram, a to v podobě, která je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s požadavky Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, označované jako General Data Protection 

Regulation“.  

II.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram byl schválen Zastupitelstvem města 

Příbram dne 25.03.2019, usn. č. 101/2019/ZM a usn. č. 100/2019/ZM. 

 

2. Tento Dodatek č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram nabývá platnosti a účinnosti 

okamžikem schválení Zastupitelstvem města Příbram. 

 

3. Ostatní ustanovení Jednacího řádu Zastupitelstva města Příbram ze dne 17.12.2018 zůstávají 

beze změn. 

 

 

V Příbrami dne: 09.04.2019 

 

 

 

 

Ing. Jindřich Vařeka v. r.                  Ing. Martin Buršík, MBA v. r.   

      starosta města                              1. místostarosta  


