
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): 
 
Vážení, 
 
dne 19.6.2019 město Moravská Třebová vypsalo výběrové řízení na Ředitel/ka příspěvkové organizace 
města Kulturní služby města Moravská Třebová. V souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí veškerých informací a podkladů 
ze zmíněného výběrového řízení, především pak:  
 

- Písemné zprávy komise, podle zákona č. 312/2002 Sb. § 9.  

- Jmenovitý seznam všech uchazečů, i těch, kteří z výběrového řízení odstoupili. 

- Pracovní zkušenosti a vzdělání všech zbylých uchazečů, kteří neodstoupili. 

 
Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě na e-mailovou adresu  
 
S Pozdravem  

                                        

 
 
Odpověď na žádost:  
 
Vážený pane, 

 

na základě Vaší žádosti ze dne 30.09.2019 sděluji: 

ad 1 

Žádáte o písemné zprávy komise, podle zákona č. 312/2002 Sb. K tomu sděluji, že toto výběrové 

řízení se v režimu zákona o úřednících neuskutečnilo. Nicméně z každého výběrového řízení se 

pořizují záznamy, proto Vám poskytneme tyto. 

ad 2 

Dále žádáte o poskytnutí jmenného seznamu všech uchazečů. S ohledem na ochranu osobních 

údajů neúspěšných uchazečů a uchazeče, který z výběrového řízení odstoupil, Vám budou 

poskytnuty záznamy z výběrového řízení v anonymizované podobě (viz bod 1). 

ad 3 

Pracovní zkušenosti a vzdělání všech zbylých uchazečů, kteří neodstoupili, Vám poskytnuty 

nebudou, protože s těmito informacemi již nedisponujeme. Veškeré poskytnuté doklady 



(přihlášku, životopis ad.) byly vráceny uchazečům spolu s vyrozuměním o výsledku výběrového 

řízení.  

Sděluji pouze pracovní zkušenosti a vzdělání vítězného uchazeče MgA. Marie Blažkové. 

Jmenovaná vystudovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, studijní program: 

Dramatická umění, studijní obor: Scénografie. Pracovní zkušenosti získala jako scénograf a dále 

jako aktivizační pracovník, grafik a manažer Mateřského a rodinného centra Krůček. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Bc. Helena Brziaková 

personalistka 

odbor kancelář starosty a tajemníka  

Městský úřad Moravská Třebová 

 

 

 
 
 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mail 
Dne: 14.10.2019 
 
 
 
 
 
Datum zveřejnění informace: 14.10.2019 


