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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, 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 informace na základě žádosti pana
XXXXX (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím ze dne 02.04.2021, evidované dne 06.04.2021 pod č.j. MUBL 5113/2021, které jsou
uvedeny v bodech 1 – 4.
Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu
sp. zn. MUBL 5113/2021/OSŽU/5, čj. MUBL 5683/2021 dne 14.04.2021 a odeslána elektronicky
žadateli současně s poskytnutím informací.
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1) Paní Ing. Hana Valachová - vedoucí odboru správního a živnostenského byla do své funkce
uvedena kdy?
Poskytnutí informace: Do funkce vedoucí Odboru správního a živnostenského úřadu byla
Ing. Hana Valachová jmenována dne 17.06.2015, s výkonem funkce od 01.07.2015.
2) Existuje nějaký dokument, který její jmenování, uvedení do funkce, či obdobný akt,
dokládá? Žádám o jeho zveřejnění.
Poskytnutí informace: Jmenování Ing. Hany Valachové do funkce vedoucí Odboru
správního a živnostenského úřadu - příloha č. 1 (v anonymizované podobě).
3) Předpokládám, že uvedení do funkce paní Ing. Hany Valachové předcházelo výběrové
řízení a vybrala jí výběrová komise. Žádám o zveřejnění všech dokumentů, na základě
jakých byla paní Valachová vybrána? (tj. např. motivační dopis, životopis, potvrzení o
kvalifikaci, zápis výběrové komise, atd.)
Poskytnutí informace: Paní Hana Valachová byla dne 01.02.2004 jmenovaná do funkce
vedoucí Správního odboru. Přihláška Hany Valachové do výběrového řízení, včetně příloh
– příloha č. 2 (v anonymizované podobě).
Ke dni 30.06.2015 byl Radou města Blatná zrušen Odbor živnostenský úřad, který byl
sloučen s Odborem správním, a vznikl tak nový odbor s názvem Odbor správní
a živnostenský úřad. Vedoucí tohoto odboru byla jmenována Ing. Hana Valachová.

4) Má k dnešnímu dni paní Ing. Hana Valachová všechny povinné kvalifikační předpoklady
nutné pro výkon své funkce, které jsou předepsané platnou legislativou?
Poskytnutí informace: Paní Ing. Hana Valachová má k dnešnímu dni všechny povinné
kvalifikační předpoklady nutné pro výkon funkce vedoucí Odboru správního
a živnostenského úřadu, které jsou předepsané platnou legislativou.

Ing. Simona Sedláčková v. r.
tajemnice MěÚ Blatná

Příloha:
- č. 1 - Jmenování do funkce vedoucí OSŽÚ (v anonymizované podobě)
- č. 2 - Přihláška do výběrového řízení vedoucí Správního odboru (v anonymizované
podobě)

