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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších přepisů 

 

 

Město Újezd u Brna, se sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, jako správní orgán 
příslušný ve smyslu ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), současně jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrželo dne 31. 8. 2020 „Žádost o informace“ 
od - dále 
jen „žadatel“, kdy tento žádal o zpřístupnění následujících informací - cit.: 

 

1) Kolik zaměstnanců je v pracovním poměru ve vztahu k Městu Újezd u Brna, kolik 
osob je v jiném než pracovním poměru k Městu Újezd u Brna a v jakém, a to k datu 

30. 8. 2020? 

2) V jakém postavení – pracovním zapojení každý z uvedených vykonává svou práci? 

3) V jakém úvazku tuto práci vykonávají? 

4) Od kterého data jsou tyto osoby dle bodu 1 v pracovním poměru? 

5) Jaký je objem finančních prostředků vynaložených na platy a odměny těchto osob 
od počátku uvedení do funkce nového vedení radnice až k datu 30. 8. 2020? 

6) Kteří zaměstnanci byli v daném období, specifikovaném v bodě 5, v pracovním 
poměru k Městu Újezd u Brna a již nyní v tomto pracovním poměru nejsou? 

 

 

K žádosti povinný subjekt uvádí: 
 

ad 1) – 4): 

 

V pracovním poměru ve vztahu k Městu Újezd u Brna je 38 zaměstnanců, v jiném než 
pracovním poměru je 68 osob. Veškeré ostatní informace požadované v bodech 1) – 4) jsou 

uvedeny v tabulce č. 1, která tvoří přílohu tohoto dokumentu. 
 

ad 5): 

Požadovaná informace je uvedena v tabulce č. 2, která tvoří přílohu tohoto dokumentu. 
 



 

 

 

 

ad 6):  

Od počátku uvedení do funkce nového vedení radnice až k datu 30. 8. 2020 ukončilo pracovní 
poměr 9 zaměstnanců: 3x referent, 1x městská policie, 5x pracovní skupina města. 
 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….. 
Ing. Marie Kozáková 

    starostka města 

 

 

 

 

Přílohy: 2x dle textu 

 


