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ROZHODNUTÍ
Město Příbram, Městský úřad Příbram (dále jen „povinný subjekť'), jako povinný subjekt ve smysiu 5 2
odst. 1 zákona č. 106í1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v piatném znění (dále jen „zákon“ ,

"

'

t. 4 zákona, o žádosti—

. .
, 0 pcs ýnuti in ormace podle zákona: „
ost o doplnění odpovědi na mou žádost o
poskytnutí informace dle zákona č. 106í1999 Sb., v platném znění, ze dne 02.03.2018, doručené na MěÚ
Příbram dne 05.03.2010“ takto:
Žádost žadatele se částečně odmítá tak, že dále jsou poskytnuty informace existující, avšak nebudou
poskytnuty neexistující informace a informace, jimiž povinný subjekt nedisponuje požadované v části bodu
2 žádostí, a to „obecný pasport zaměstnance na pozici referent, odborný referent. zástupce vedoucího a
vedoucího správních činností Dopravního úřadu MÚ Příbram a na pozici vedoucího dopravního úřadu
správního orgánu Městský úřad Příbram, a to ve všech případech v rozsahu odborných kvalifikačních a
osobnostních nároků a jiných předpokladů stanovených na pracovníky MÚ Příbram pro výkon zaměstnání
na výše uvedených pracovních místech“.

ooúvooNÉNh
Povinný subjekt obdržel prostřednictvím eiektronícke podateiny dne 03.04.2018 výše uvedenou Žádost
žadateie o poskytnutí informací:

(1) Kopie etického kodexu zaměstnance působícího vorgánu samosprávy MÚ Příbram; postačuje
odkaz na Jteho umístění na webových stránkách.
(2) Obecný pasport zaměstnance na pozici referent, odborný referent, zástupce vedoucího & vedoucí
odděíení správních činností Dopravního úradu MÚ Příbram a na pozicí vedoucího Dopravního
úřadu správního orgánu Městský Úřad Příbram, a to ve všech případech vrozsahu odborných,

kvaíífíkačních a osobnostních nároků & jiných předpokíadů stanovených na pracovníky MÚ
Příbram pro výkon zaměstnání na výše uvedených pracovních místech. Vzhíedem kíogíckému
předpokíao'u exístence uvedené ínf r
v ' ' dám s ohíedem na ekonomízací řízení o

zastání požadovaného na můj emaíí.M

Kjednotiivým bodům povinný subjekt uvadí nasledujici:
bod 1)
Povinný subjekt poskytuje požadované informace v plném rozsahu, a to poskytnutím Rozhodnutí č, 1í2015
Etický kodex.

bod 2)
Povinný subjekt poskytuje existující informaca, a to
- Organizační řád Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1í2015, a to včetně všech

souvisejicich dodatků,
-

Vnitřní platový předpis Města Příbram — Městského úřadu Příbram, ON 02017, a to včetně všech
souvisejících dodatků.

Ostatními požadovanými informacemi („obecný pasport zaměstnance na pozicí referent, odborný referent,
zástupce vedoucího a vedoucího správních činností Dopravního úřadu MÚ Příbram a na pozici vedoucího
dopravního úřadu správního orgánu Městský úřad Příbram, a to ve všech případech vrozsahu odborných

kvaíífíkačních a osobnostních nároků & jíných předpokíadú stanovených na pracovníky MÚ Příbram pro
výkon zaměstnání na výše uvedených pracovních místech? povinný subjekt nedisponuje a ani nemá
povinnostjimi disponovat.
Kvalifikační předpoklady pro výkon praci vyplývají : přisiušných právních předpisů vztahující se
k vykonávané činnosti, a dle zakiadního právního předpisu nař. vl. č. 3402017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kterým se, mimo jiné, stanovi kvalifikační předpoklady ve
vztahu k zařazení do konkrétní platové třídy. Obecná charakteristika prací vjednotlívých platových třídách
pak vyplývá z nař. ví. č. 2222010 Sb., o kataiogu prací ve veřejných službách a správě.
Ačkoli se tedy jedná o informace vztahující se k působnosti povinného subjektu & domněnka žadatele o
existenci takových informací je legitimní, povinný subjekt nemůže v této části žadateli vyhovět.

Vzhledem k této skutečnosti byl povinný subjekt nucen rozhodnout o částečném odmítnutí žádosti, tak jak
je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a to s ohledem na formulaci š 15 odst. 1 zákona,
Paragraf 130 odst, 1 zákona č, 500í2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mimojiné,
stanoví, že stanoví-lí zákon, že řízeni provádí územní samosprávný celek, aniž by určoval, který jeho
organ je k úkonům příslušný, je tímto orgánem v případě kraje krajský úřad a v případě obce obecní úřad.
O částečném odmítnutí žádostí proto rozhodoval jménem Města Příbram Městský úřad Příbram.

POUČENk
Proti tomuto rozhodnutí lze podle 5 16 odst, 1 zákona 0. 10611999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve spojení s š 83 odst. 1 zákona c. 50012004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších

předpisů podat „omotání
Od

Středočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Příbram do

15

hotovení tohoto rozhodnutí.

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, Dis. v.r.
vedoucí odboru

Přílohy:
1. Rozhodnutí č. 12015 etický kodex
2, Organizační řád Městského úřadu Příbram, Organizační norma č, 1t2015, a to včetně všech
souvisejících dodatků
3. Vnitřní platový předpis Města Příbram — Městského úřadu Příbram, ON 12017, a to včetně všech
souvisejících dodatků
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