
 
Odpověď ze dne 1.8.2017 
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 13.7.2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím  (dále jen „zákon“)  Vám níže zasíláme požadované informace. 
 
Ad 1. 
Rozpočet města Pardubic - viz příloha – rekapitulace rozpočtu. Celé znění rozpočtu města Pardubic má cca 
180 stran, z toho důvodu zasíláme v souladu s ust. § 6 zákona odkaz na web města:  
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/hospodareni-
mesta/rozpocet-mesta/. 

Nemáme informace o tom, zda Vám Vězeňská služba ČR pro tyto účely umožní přístup na internet. Toto 
řešení jsme však zvolili s ohledem na skutečnost, že se jedná o značné množství informací, takže v případě, 
že byste trval na jejich poskytnutí v listinné podobě, bychom vzhledem k rozsahu uplatnili v souladu s ust. § 
17 zákona právo požadovat úhradu nákladů, a to v souladu s naším sazebníkem: 

 a) kopírování nebo tisk na formát A4: 2 Kč/černobílá strana 5 Kč/barevná strana 
b) kopírování nebo tisk na formát A3: 4 Kč/černobílá strana 10 Kč/barevná strana 
c) skenování: 1 Kč/strana  
d) datový nosič CD, DVD: 20 Kč/ks 
e) mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 200 Kč/hodina práce jednoho zaměstnance 
Poštovné, je-li informace zasílána poštou, se účtuje dle sazebníku poštovních služeb; balné se 
neúčtuje. Náklady spojené s poskytnutím informací se neúčtují, pokud nepřesáhnou částku 100,- 
Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude 
požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč. 

Nicméně, pokud nám sdělíte, že trváte na poskytnutí informace v listinné podobě, budeme postupovat 
v souladu se zákonem, tj. zašleme Vám oznámení o výši úhrady dle ust. § 17 odst. 3 zákona a po obdržení 
platby Vám zašleme požadované informace. 

 

Údaje o čerpání rozpočtu jsou patrné ze Závěrečného účtu města - viz příloha. 
 
 
Ad 2. 
Organizační struktura magistrátu města Pardubic - viz příloha  
Organizační řád - viz příloha 
 
Tajemník magistrátu: Mgr. Michal Zitko 
 

Název odboru  a oddělení 
 

Vedoucí odboru Vedoucí oddělení 

Kancelář primátora  
- organizační oddělení 
- oddělení krizového řízení 

Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D.  
 

 
Alena Pešková  
Ing. Jiří Kyncl 

Kancelář tajemníka 
- personální oddělení 
- právní oddělení 
- oddělení kontroly 
- oddělení hospodářské      
správy 

Mgr. Jiří Turek  
Ing. Ivana Matičková 
Mgr. Aleš Uchytil 
Ing. Hana Kolářová 
Květa Baladová 
 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/


- oddělení spisové služby  
 

Květuše Ilichová 

 
Ekonomický odbor 
- oddělení účetnictví 
- oddělení rozpočtu 
- oddělení daní a 
daňových pohledávek 
 

 
Ing. Václav Brož 
 
 

 
 
Ing. Lenka Míčová 
Ing. Renata Hochmanová 
Ing. Ilona Baloušková 
 

Odbor informačních 
technologií 
- oddělení strategie a IT 
služeb 
- oddělení technické 
podpory 

Ing. Zdeňka Malá 
 
 

 
 
Ing. Michal Král 
 
Ing. David Bakrlík 

Odbor majetku a investic 
- oddělení investic a 
technické správy  
- oddělení správy 
bytových domů a 
nebytových prostor 
- oddělení pozemků a 
převodu nemovitostí 
- oddělení ekonomické 

Ing. Jaroslav Hruška 
 

 
Ing. Jan Dvořáček 
 
Ing. Ivana Srbová 
 
 
Ing. Miroslav Macela  
 
Ing. Jana Koblížková 

Odbor správních agend 
- oddělení matriky 
- oddělení občanských 
průkazů, cestovních 
dokladů a evidence 
obyvatel 
- oddělení přestupků 
- oddělení deliktů 
provozovatele vozidla  
 

Mgr. Petr Kramář  
Zdeňka Havlíčková 
 
Bc. Ema Dlabajová 
 
 
Mgr. Leoš Staněk 
 
Ing. Lenka Hradilová 

Odbor školství, kultury a 
sportu 
- oddělení školství 
- oddělení kultury a 
cestovního ruchu  
- ekonomické oddělení 

Mgr. Ivana Liedermanová  
 
Mgr. Olga Havlíková 
Ing. Martin Karas  
 
Ing. Lukáš Dvořák 

Odbor dopravy  
- oddělení speciálního 
stavebního úřadu a 
dopravy  
- oddělení dopravně 
správních agend  
- oddělení registru vozidel 

Ing. Vladimír Bakajsa  
Ing. Martin Moravec, Ph.D. 
 
Jiří Řádek 
 
Bc. Kristýna Vojáčková 

Odbor životního prostředí 
- oddělení ochrany 
přírody 

Ing. Miroslav Míča 
 
 

 
Ing. Petr Veselovský 
 
 



- oddělení odpadů a 
ovzduší 
- oddělení vodního 
hospodářství 

Ing. Monika Löfelmannová 
 
Otto Sigmund 

Odbor sociálních věcí 
- oddělení sociálních 
služeb a prevence  
- oddělení sociální péče 
- oddělení sociálně právní 
ochrany dětí 

Mgr. Iva Bartošová  
Bc. Hana Jansová, DiS. 
 
Bc. Šárka Štěrbová, DiS. 
Bc. Dana Hnízdová 
 

Obecní živnostenský úřad 
- oddělení registrace  
- oddělení kontrolní a 
správní 

Bc. Rudolf Havlík  
Ing. Jaroslava Růžková 
Alena Řeřuchová 

Stavební úřad Ing. Jiří Vopršal  

Odbor hlavního 
architekta 
- oddělení územního 
plánování  
- oddělení architektury a 
urbanistické koncepce 

Ing. arch. Zuzana Kavalírová 
 
 
 
 

 
 
- 
 
- 
 

Odbor rozvoje a strategie  
- oddělení projektového a 
dotačního managementu 
- oddělení implementace 
Strategie ITI 
- oddělení veřejných 
zakázek 
- oddělení strategického 
plánu a strategie v oblasti 
energetiky  

Ing. Miroslav Čada  
Ing. Petra Harišová 
 
Mgr. Miroslav Janovský 
 
Ing. Karolína Vopršalová 
 
Ing. Jan Chvojka 

Zprostředkující subjekt ITI Ing. Ondřej Nečas  

 
Požadoval jste i rok narození výše uvedených osob. Ten Vám poskytnout nemůžeme, neboť se jedná osobní 
údaj, přičemž nedisponujeme souhlasem subjektu údajů k jeho poskytnutí pro tyto účely. V souladu 
s platnými právními předpisy tedy nemůžeme tuto informaci poskytnout – viz přiložené rozhodnutí o 
částečném neposkytnutí informace. 
 
Ad 3. 
Počet zaměstnanců v roce 2016: 371 
Průměrný měsíční plat brutto v roce 2016: 28. 865,- Kč 
 
Počet zaměstnanců v roce 2017: 371 
Průměrný měsíční plat brutto v roce 2017: 28. 865,- Kč 
 
 
Ad 4. 
Složení Zastupitelstva města Pardubic a Rady města Pardubic k 1.7.2017 včetně komisí a dalších zřizovaných 
orgánů - viz přílohy. 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/rada/komise-rady/ 
 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/rada/komise-rady/


 
Požadoval jste i rok narození výše uvedených osob. Ten Vám poskytnout nemůžeme, neboť se jedná osobní 
údaj, přičemž nedisponujeme souhlasem subjektu údajů k jeho poskytnutí pro tyto účely. V souladu 
s platnými právními předpisy tedy nemůžeme tuto informaci poskytnout – viz přiložené rozhodnutí o 
částečném neposkytnutí informace. 
 
 
Ad 5. 
Tento bod žádosti byl formulován poměrně obecně. Každopádně z jeho obsahu dovozujeme, že zřejmě 
směřoval k realizaci veřejných zakázek (převážně stavebních). Veškeré údaje o městem realizovaných 
veřejných zakázkách naleznete na níže uvedeném odkazu. Jedná se o obrovské množství informací, 
poskytnutí v listinné podobě je technicky téměř nemožné, popř. extrémně nákladné.  
 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejne-zakazky-1/ 
 
Nemáme informace o tom, zda Vám Vězeňská služba ČR pro tyto účely umožní přístup na internet. Toto 
řešení jsme však zvolili s ohledem na skutečnost, že se jedná o značné množství informací, takže v případě, 
že byste trval na jejich poskytnutí v listinné podobě, bychom vzhledem k rozsahu uplatnili v souladu s ust. § 
17 zákona právo požadovat úhradu nákladů, a to v souladu s naším sazebníkem (viz výše). Nicméně, pokud 
nám sdělíte, že trváte na poskytnutí informace v listinné podobě, budeme postupovat v souladu se zákonem, 
tj. zašleme Vám oznámení o výši úhrady dle ust. § 17 odst. 3 zákona a po obdržení platby Vám zašleme 
požadované informace. 
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