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Věc: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace  

 

Vážený pane doktore, 

na Úřad Městského obvodu Pardubice VII jste zaslal žádost v souladu s ustanovením zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) a žádáte tyto 

informace: 

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: Žádné výběrové řízení v uvedené době nebylo vyhlášeno. 

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: Uchazeč by býval byl zařazen do 12. platové třídy dle zákona 262/2006 Sb. 

v platném znění. 

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: Žádné výběrové řízení v uvedené době nebylo vyhlášeno. 

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: Uchazeč by býval byl zařazen do 10. platové třídy dle zákona 262/2006 Sb. 

v platném znění. 

 

Zaslání těchto informací preferujete v elektronické podobě na adresu office@kucera-ak.cz. 

 

S pozdravem 

 

Marcela Kroutilová  

 
 


