*MUBLX00ATAMM*
MUBLX00ATAMM
Městský úřad Blatná
Odbor správní a živnostenský úřad
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111

e-mailem: xxxxx

Váš dopis značky:
Ze dne:
Čj.
Naše značka:
Vyřizuje:
Tel:
E-mail:

13.11.2020
MUBL 16724/2020/2020/OSŽU/3
MUBL 17015/2020
Ing. Hana Valachová
383 416 205
valachova@mesto-blatna.cz

Datum:

23.11.2020

Pan
XXXXX

Poskytnutí informací podle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městský úřad Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, jako orgán povinného subjektu (dále jen
„povinný subjekt“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), poskytuje na
základě žádosti pana XXXXX (dále jen „žadatel“)o poskytnutí informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím, zaevidované dne 13.11.2020 pod č. j. MUBL 16724/2020,
které jsou uvedeny v bodech 1 - 6:
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1. Pan Jaroslav Blovský - vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje byl do své funkce
uveden kdy?
Poskytnutí informace: Jaroslav Blovský byl jmenován do funkce vedoucího Odboru
majetku, investic a rozvoje MěÚ Blatná dne 31.12.2002.
2. Existuje nějaký dokument, který jeho jmenování, uvedení do funkce, či obdobný akt,
dokládá? Žádám o jeho zveřejnění.
Poskytnutí informace: Jmenování do funkce na základě usnesení Rady města Blatná
č. 239/02 ze dne 31.12.2002 – příloha.
3. Předpokládám, že uvedení do funkce pana Jaroslava Blovského předcházelo výběrové
řízení a vybírala jej výběrová komise. Žádám o zveřejnění všech dokumentů, na základě
jakých byl pan Blovský vybrán? (tj. např. motivační dopis, životopis, potvrzení o
kvalifikaci, zápis výběrové komise, atd.)
Poskytnutí informace: Uvedení do funkce Jaroslava Blovského nepředcházelo výběrové
řízení. Jaroslav Blovský byl jmenován do funkce podle v té době platných právních
předpisů.
4. Jaké prohloubení kvalifikace si pan Jaroslav Blovský od nástupu do své funkce vedoucího
odboru doplnil?
Poskytnutí informace: Jaroslav Blovský si prohlubuje kvalifikaci účastí na průběžném
vzdělávání formou kurzů.
5. Má k dnešnímu dni pan Blovský všechny povinné kvalifikační předpoklady nutné pro
vedoucí pracovníky odborů, které jsou předepsané platnou legislativou?
Poskytnutí informace: Jaroslav Blovský má k dnešnímu dni povinné vzdělávání vedoucích
úředníků, obecnou i zvláštní část – územní plánování a technická infrastruktura, dále pak
průběžné vzdělávání formou kurzů.

6. Kdo je přímý nadřízený pana Jaroslava Blovského?
Poskytnutí informace: Přímým nadřízeným Jaroslava Blovského je tajemník Městského
úřadu Blatná.

S pozdravem
Ing. Hana Valachová v. r.
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

Příloha:
- Jmenování do funkce Jaroslava Blovského

