
Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. května 2022, týkající se 
poskytnutí zodpovězení otázek. 
 
Žádost o poskytnutí informací dle struktury níže. 

 
 

Odpověď na dotaz ze dne 27. května 2022 
Č. j.: UmoP3/KU/1717/2022/Ku 
 
Za Úřad městského obvodu Pardubice III: 
Vyžádaná informace byla poskytnuta a zaslána dne 2. června 2022 prostřednictvím datové schránky 
žadateli. 
 
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím  
 
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III obdržel dne 27. května 2022 prostřednictvím 
datové schránky Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou 
žádáte o poskytnutí následujících informací: 
 
1) Kolik a kdy bylo v letech 2017 – 2022 (dodnes) vyhlášeno výběrových řízení na pozici tajemníka 

Vašeho úřadu (bez ohledu na to, zda byl daný post nakonec skutečně obsazen)? 
Odpověď: Výběrové řízení bylo vyhlášeno 1x dne 6. 11. 2018. 
 

2) Jaký byl vždy pro dané výběrové řízení předpokládaný termín nástupu do práce a do jaké platové 
třídy byl nastupující tajemník u Vašeho úřadu zařazen, případně do jaké platové třídy by byl býval 
úspěšný uchazeč o pozici tajemníka zařazen (nebylo-li žádného takového)? 
Odpověď: Termín nástupu byl dohodou po ukončení výběrového řízení a platová třída 11.  
(v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). 
 

3) Kolik, kdy a na jakou konkrétní pozici bylo v letech 2017 – 2022 (dodnes) vypsáno nabídek práce na 
pozici vedoucího odboru u Vašeho úřadu (bez ohledu na to, zda byl daný post nakonec skutečně 
obsazen)? 
Odpověď: V letech 2017 – 2022 (dodnes) byla vypsána dvě výběrová řízení na pozici vedoucího 
odboru ekonomického a vnitřních věcí a to dne 18. 3. 2019 a 10. 4. 2019. 
 

4) Jaký byl vždy pro danou nabídku práce na pozici vedoucího odboru stanoven předpokládaný termín 
nástupu do práce a do jaké platové třídy byl daný nastupující vedoucí odboru u Vašeho úřadu 
zařazen, případně do jaké platové třídy by byl býval úspěšný uchazeč o konkrétní pozici vedoucího 
odboru zařazen (nebylo-li žádného takového)? 
Odpověď: K výběrovému řízení ze dne 18. 3. 2019 byl termín nástupu 1. 5. 2019, ev. dohodou  
po ukončení výběrového řízení a platová třída 11 (v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb.,  
a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
K výběrovému řízení ze dne 10. 4. 2019 byl termín nástupu 1. 5. 2019, ev. dohodou po ukončení 
výběrového řízení a platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., a nařízením 
vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

 


