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Vážená paní

Věc:

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 21.04.2017

Vážená paní magistro,
Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 21.04.2017 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
náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto Úřadem přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádala následující informace týkající se Vámi podaných námitek podjatosti vůči
:
1. zda byly uvedené námitky podjatosti projednávány správním úřadem, a které osoby
se projednávání účastnily, současně toto doložit listinami,
2. z jakého konkrétního důvodu došlo k ukončení pracovního poměru paní
(např. dohodou, okamžitým zrušením,…) a poskytnutí kopie listiny o ukončení pracovního
poměru,
3. zda je paní
nadále zaměstnancem jiného pracoviště Úřadu nebo podřízené
organizace Úřadu, případně Magistrátu města Brna či Krajského úřadu Jihomoravského
kraje nebo jím podřízených organizací, v případě, že ano, též sdělení konkrétně kterého
a s jakým pracovním zařazením,
4. zda byly ze strany správního orgánu učiněny kroky z trestněprávního hlediska, pokud ano,
doložte listinami, pokud ne, sdělte důvod nekonání.
K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující.
K bodu č. 1 Vaší žádosti sdělujeme, že paní
není od 01.04.2017 zaměstnancem
statutárního města Brna, zařazeným v Úřadu městské části Brno-střed, není tedy ani oprávněnou
úřední osobou, vůči níž je možno uplatnit námitku podjatosti. Vaše podání označené jako „námitka
podjatosti úřední osoby“ proto nebylo možno vyřídit způsobem dle ust. § 14 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
K ukončení pracovního poměru paní
došlo na základě výpovědi ze strany
zaměstnance dle ust. § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů. Dle zmíněného ustanovení jde o výpověď, k níž může dojít z jakéhokoliv důvodu
případně i bez uvedení důvodu. V příloze Vám zasíláme požadovanou listinu, a to bez osobních
údajů a údajů týkajících se soukromí fyzických osob, v této listině obsažených. Ohledně této části
informací bylo vydáno samostatné rozhodnutí, které Vám rovněž zasíláme.
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není zaměstnancem žádného jiného pracoviště veřejné správy.

K poslednímu bodu Vaší žádosti sdělujeme, že ze strany Úřadu nebyly učiněny kroky
z trestně-právního hlediska, neboť paní
se nedopustila jednání, které by takový
postup odůvodňovalo.
Požadované informace Vám zasíláme dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné
lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

Příloha:
- výpověď ze strany zaměstnance ze dne 11.01.2017

