
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádost o informace k výběrovému řízení 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
Dobrý den,  
Žádám tímto o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím v platném znění týkající se: 
1) personálního výběrového řízení na pozici vedoucí finančního odboru (MUMT 12230/2019): seznam 
přihlášených uchazečů a záznam z personálního výběrového řízení v elektronické podobě. 
2) personálního výběrového řízení na pozici vedoucí odboru investic a správy majetku (MUMT 
12231/2019): seznam přihlášených uchazečů a záznam z personálního výběrového řízení v elektronické 
podobě. 

  
Informace prosím poskytnout prostřednictvím e-mailové adresy  
 
Odpověď na žádost:  
 
Vážený pane, 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 07.06.2019 sděluji: 
ad 1) 
Do výběrového řízení na pozici vedoucí/ho odboru finančního vyhlášeného dne 
16.04.2019 se přihlásili celkem dva uchazeči (viz informace zveřejněná na webu města 
http://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/427180.pdf)  
Jmenný seznam uchazečů Vám s ohledem na ochranu osobních údajů neúspěšných 
uchazečů nebude sdělen. Vzhledem k ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících, kde je výslovně uvedeno, komu může být umožněno do zprávy nahlédnout, 
Vám budou záznamy z výběrového řízení (ze dne 14.05.2019 a 22.05.2019) poskytnuty 
v anonymizované podobě. 
 
 

ad 2) 
 

Do výběrového řízení na pozici vedoucí/ho odboru investic a správy majetku 
vyhlášeného dne 16.04.2019 se přihlásili celkem tři uchazeči (viz informace zveřejněná 
na webu města http://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/427181.pdf) 
Jmenný seznam uchazečů Vám s ohledem na ochranu osobních údajů neúspěšných 
uchazečů nebude sdělen. Vzhledem k ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících, kde je výslovně uvedeno, komu může být umožněno do zprávy nahlédnout, 
Vám budou záznamy z výběrového řízení (ze dne 15.05.2019 a 22.05.2019) poskytnuty 
v anonymizované podobě. 

http://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/427180.pdf
http://www.moravskatrebova.cz/filemanager/files/427181.pdf


 
 
S pozdravem 
 
 
Bc. Helena Brziaková 
Personalistka 
Odbor kancelář starosty a tajemníka  
Městský úřad Moravská Třebová 

 
 
 
 
 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mail 
 
Dne: 19.06.2019 
 
 
 
 
 
Datum zveřejnění informace: 19.06.2019 
 


