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

26.05.2021
MUBL 8502/2021/OSŽU/5
MUBL 8745/2021
Ing. Hana Valachová
383 416 205
valachova@mesto-blatna.cz

Datum:

31.05.2021

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 informace na základě žádosti pana XXXXX (dále jen
„žadatel“) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne
26.05.2021, č.j. MUBL 8502/2021 jsou uvedeny v bodech 1 – 4.
Část žádosti o poskytnutí informací byla odmítnuta rozhodnutím povinného subjektu
sp. zn. MUBL 8502/2021/OSŽU/4, čj. MUBL 8742/2021 dne 31.05.2021 a odeslána
žadateli současně s poskytnutím informací.
K jednotlivým bodům sdělujeme následující:
1. Paní Bc. Anna Karásková - státní památková péče - Odbor majetku, investic
a rozvoje, byla do své funkce uvedena kdy?
Poskytnutí informace: Pracovní poměr Bc. Anny Karáskové byl založen pracovní
smlouvou. Pracovní poměr vznikl dnem nástupu do práce dne 14.10.2019.
2. Existuje nějaký dokument, který její jmenování, uvedení do funkce, či obdobný akt,
dokládá? Žádám o jeho zveřejnění.
Poskytnutí informací: Založení pracovního poměru dokládá Pracovní smlouva
č. 6/2019 – příloha č. 1 (v anonymizované podobě).
3. Předpokládám, že uvedení do funkce paní Bc. Anna Karásková 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 informací: Uzavření pracovní smlouvy s Bc. Annou Karáskovou
předcházelo výběrové řízení. Uchazeče posuzovala výběrová komice.

Dokumenty, na základě kterých byla vybrána paní Valachová – dostupné zde:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/poskytnute-informace-dle-z-106-1999sb/poskytnute-informace-v-roce-2021/ - odpověď č. 11.
4. Má k dnešnímu dni paní Bc. Anna Karásková všechny povinné kvalifikační
předpoklady nutné pro výkon své funkce, které jsou předepsané platnou
legislativou?
Poskytnutí informací: Ano, Bc. Anna Karásková má všechny povinné kvalifikační
předpoklady pro výkon své funkce.

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

Příloha:
- Pracovní smlouva č. 6/2019 (v anonymizované podobě)

