
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Žádost o informace o starostovi, místostarostech, tajemníkovi a 
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Městského úřadu 

Moravská Třebová 
 
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
podstatou podání je žádost o informace o starostovi, místostarostech, tajemníkovi a 
vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Městského úřadu Moravská Třebová 
v této struktuře: 

1. všechna vzdělání 
2. všechny praxe 
3. kopie životopisu a motivačního dopisu (pokud jsou k dispozici)   
4. členství v KSČ 
5. spolupráce s STB a podobnými organizacemi 
6. studium VUML 
7. praxe v justici či na státním zastupitelství 
8. práce u VB včetně pomocné stráže + zaměření 
9. výše platu. 

 
Způsob poskytnutí informace: písemně  
 
Dne: 07.04.2016 
 
Odpověď na žádost: 
 
Povinný subjekt ve vztahu ke starostovi a místostarostům nedisponuje údaji, 
požadovanými v bodech 1 až 8 viz výše. Starosta a místostarostové nejsou zaměstnanci 
města, proto nevzniká oprávnění města jako zaměstnavatele vést jejich osobní spis 
(dále v této věci odkazuji na ustanovení § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce), 
požadované informace povinnému subjektu shromažďovat nepřísluší. Jmenovaní byli 
seznámeni s žádostí a požadované informace pro účely odpovědi na žádost neposkytli. 
O volených zástupcích města byla proto poskytnuta pouze povinnému subjektu známá 
informace – výše jejich platu, resp. odkaz na příslušné zákonné ustanovení  (nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., usnesení zastupitelstva města). O zaměstnancích města, 
tajemníkovi a vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka, byla poskytnuta informace 
v plném rozsahu (s výjimkou informace požadované v b. 3. – není k dispozici a logicky 
dokumenty nebyly  dodatečně vytvářeny) a to v souladu s údaji vedenými v osobních 
spisech, včetně informace tamtéž, že jako vedoucí pracovníci úřadu nejsou evidováni 



jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. 
lustrační zákon).  
 
 
 
Ing. Stanislav Zemánek 
tajemník  
 
 
 
Datum zveřejnění informace: 07.04.2016 


