
Úřad městského obvodu Pardubice I 
tajemnice úřadu 

U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
Ev. Č.:  6255/2022      V Pardubicích dne 8. června 2022 
Č.j.: UMOI/3128/2022/KÚ/Kř 
Spis č.: 1093/2022 

 
 
 

 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Žádost o poskytnutí informace ze dne 27. 5. 2022: 

 
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)?  
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)?  

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)?  

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)?  

 
Poskytnutí informace: 

1) V letech 2017 – 2022 (dodnes) nebylo vyhlášeno žádné výběrové řízení na pozici tajemníka 
našeho úřadu 

2) V případě, že by bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici tajemníka, tak by byl vybraný 
uchazeč zařazen do 12 platové třídy. 

3) Byla vypsána následující výběrová řízení na vedoucí odborů: 
20. 11. 2018 – vedoucí odboru správy majetku 
14. 1. 2019 – vedoucí odboru správy majetku 
23. 10. 2020 – vedoucí odboru zahradní architektury 
20. 1. 2021 – vedoucí odboru zahradní architektury 
16. 2. 2021 - vedoucí odboru zahradní architektury 
17. 3. 2021 - vedoucí odboru zahradní architektury 
26. 5. 2021 – vedoucí kanceláře úřadu 

 
 
 
 
 



4)  
 Datum nástupu Platová třída uvedená ve VŘ 
Vedoucí odboru správy 
majetku 
 

Předpokládaný termín 1. 2. 
2019 popř. dohodou 10. 

Vedoucí zahradní 
architektury leden 2021, ihned 5. 

Vedoucí kanceláře úřadu 1. 7. 2021 

dle nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových 
poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě a s 
ohledem na nařízení vlády 
č. 222/2010 Sb., o 
katalogu prací ve 
veřejných službách a 
správě v platném znění. 

 
 
 
 
 
Ing. Gabriela Křížková 
tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I  


