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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 24.05.2019
Vážená paní magistro,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 24.05.2019 doručena Vaše
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše žádost obsahovala veškeré
náležitost dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem přijata a posouzena.
V žádosti jste uvedla, že poskytnuté listiny k Vaší žádosti datované 22.11.2018 nemohou být
kompletní, mimo jiné, i v návaznosti na organizační změny, provedené na stavebním úřadu
a na informace, které máte k dispozici. Na Oddělení personálním a mzdovém byly překontrolovány
pracovní smlouvy a kopie pracovních náplní obsažených v personálních spisech, přičemž informace,
které Vám byly zaslány, jsou kompletní. Další dokumenty dle obsahu Vaší žádosti, tj. pracovní
smlouvy, jmenovací listiny, včetně jejich doplňků a změn a kopie pracovních náplní, včetně jejich
doplňků a změn u vybraných zaměstnanců Stavebního úřadu, a to od data vzniku jejich pracovního
poměru nebo jmenování, nebyly dohledány.
V žádosti uvádíte, že Vám bylo zasláno o 4 listy více, než bylo účtováno. Za tuto chybu
se omlouváme. S ohledem na skutečnost, že žádat úhradu je možné pouze před poskytnutím
informace, tyto 4 listy Vám již nebudou účtovány.
Dále jste požadovala poskytnout pracovní smlouvy, jmenovací listiny, včetně jejich doplňků a změn
a kopie pracovních náplní, včetně jejich doplňků a změn u vybraných zaměstnanců Stavebního úřadu
k datu 20.05.2019.
K informacím, které Vám byly poskytnuty dne 04.04.2019 Vám v příloze zasíláme aktualizované
popisy pracovních funkcí Vámi jmenovaných zaměstnanců.
Informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné
lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
- dle textu
V souladu s ust. § 5 odst. 3 informačního zákona zveřejňuje povinný subjekt tuto informaci s tím, že
obsahem poskytnutých informací jsou pracovní náplně zaměstnanců stavebního úřadu.

