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Vážený pane,

dne 5. 3. 2018 bylo Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm doručeno Vaše podání, označené 

jako „Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“, v němž 

s odvoláním na tento zákon (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) požadujete sdělení „všech těch 

relevantních informací a důvodných skutečností, na základě kterých jste učinili rozhodnutí o 

nevybrání mé osoby ve výběrovém řízení na pozici vedoucího úředníka, vedoucího odboru 

rozvoje, zařazeného do MěÚ Rožnov p/R. Jedná se o informace ve věci mé osoby, veřejné správy 

a veřejného zájmu.“

KVámi specifikovanému požadavku poskytuji v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona 

č. 106/1999 Sb. následující informaci:

• Zprávu zjednání výběrové komise ze dne 31. 1. 2018 a dne 1. 2. 2018 na obsazení 

pracovního místa vedoucího úředníka zařazeného o Městského úřadu v Rožnově pod 

Radhoštěm, odbor rozvoje, datovanou dne 2. 2. 2018.

Z uvedené zprávy vyplývá, že pořadí uchazečů bylo stanoveno na základě výběrového řízení, 

provedeného hodnocením písemných žádostí a dokladů přiložených jednotlivými uchazeči a dále 

na základě ústního pohovoru. O hodnocení písemných žádostí a dokladů přiložených jednotlivými 

uchazeči ani o průběhu ústního pohovoru se nečiní žádný písemný záznam a povinný subjekt 

nemá ani ze zákona povinnost tyto informace mít.
S ohledem na tuto skutečnost a vzhledem k charakteru Vámi požadovaných informací bylo ve 

zbytku Vaší žádosti vydáno v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., samostatné
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rozhodnutí o částečném odmítnutí informace.

S pozdravem

Mgr. Roman Hep 

tajemník městského úřadu

Příloha:

Zpráva z jednání výběrové komise ze dne 31. 1. 2018 a dne 1. 2. 2018 na obsazení pracovního 

místa vedoucího úředníka zařazeného o Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, odbor 

rozvoje, ze dne 2. 2. 2018.


