
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

Žádost o poskytnutí informace (podána dne 05.03.2015) na odbor TAJ: 

Žádost o poskytnutí informací  o personálním obsazení odboru výstavby MěÚ Šumperk 

( jméno, funkce, datum vzniku pracovního poměru, zda je pracovní poměr uzavřen na 

dobu určitou/neurčitou) k datu 

30.11.2013,31.12.2013,31.1.2014,28.2.2014,31.3.2014,30.4.2014. Informace, u 

kterých pracovníků odboru výstavby došlo v roce 2013 a 2014 ke změně pracovního 

poměru z doby určité na dobu neurčitou a kdy se tak stalo, vyjádření, zda vykonávala 

v roce 2014 na odboru výstavby svoji činnost paní Unzeitigová, popř. v jakém období, 

v jaké pozici a v jakém vztahu k MěÚ Šumperk. Poskytnutí záznamu o postupu při 

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb.

Poskytnutá informace (poskytnuta dne 17.03.2015):
Žádost byla poskytnuta v plném rozsahu. 



MěÚ k žádosti dle zákona č . 106/1999Sb. sděluje následující: 

ad 1) Přehledy o personálním obsazení odboru výstavby MěÚ Šumperk jsou přílohou
tohoto dopisu (celkem 6 listů).

ad 2) V letech 2013 a 2014 nedošlo na odboru výstavby Městského úřadu Šumperk ke
změně pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou.

ad 3) S paní Soňou Unzeitigovou byla uzavřena Dohoda o provedení práce v souladu se
zákoníkem práce na období od 02.05.2014 do 30.11.2014 na výpomoc v archivu odboru
výstavby, ul. Jesenická (během DPP reálně odpracovala paní Unzeitigová 168 hodin).

ad 4) záznam o postupu při vyřízení žádosti dle zákona č. 106/1999Sb. je přílohou tohoto e-mailu. 



Personální obsazení odboru výstavby k 30.11.2013

Zaměstnanec Funkce Datum 
vzniku 

pracovního 
poměru

Uzavření pracovního poměr Poznámka

doba neurčitá
doba určitá 

(do kdy)

Ing. Luděk Felkl vedoucí odboru 1.9.1998
jmenován na dobu 

neurčitou

Ing. N. 
Masljaniková

vedoucí oddělení 
ÚR a vyvlastňovací 
úřad 14.9.1992

jmenováná na dobu 
neurčitou

Ing.H. Urbanová referent 8.4.1994 ano

Mgr. J. Doubrava referent 16.7.2012 ano

L. Veselá referent 1.4.2009 ano

Ing. I. Dirbáková
vedoucí oddělení  
stavebních řízení 1.1.2003

jmenováná na dobu 
neurčitou

Ing. R. Kováč

vedoucí oddělení 
stavebních 
přestupků 1.3.1991

jmenován na dobu 
neurčitou

Ing. P. Katzer referent 1.6.1998 ano

J.Fišnarová referent 1.7.2006

doba určitá 
za 
dlouhodobé 
uvolnění 
pro výkon 
veřejné 
funkce Ing. 
Zapletala

Ing. M. Štolcová referent 14.4.1997 ano

D. Vašendová referent 16.2.2004 ano

M. Paulová, DiS.

vedoucí oddělení 
státní památkové 
péče 1.2.2002

jmenovaná na dobu 
neurčitou

N. Smyčková referent 1.1.1992 ano

J. Hüblová referent 1.5.1985 ano

V. Krňávková referent 1.8.1991



Personální obsazení odboru výstavby k 31.12.2013

Zaměstnanec Funkce Datum 
vzniku 

pracovního 
poměru

Uzavření pracovního poměr Poznámka

doba neurčitá
doba určitá 

(do kdy)

Ing. Luděk Felkl vedoucí odboru 1.9.1998
jmenován na dobu 

neurčitou

Ing. N. 
Masljaniková

vedoucí oddělení 
ÚR a vyvlastňovací 
úřad 14.9.1992

jmenováná na dobu 
neurčitou

Ing.H. Urbanová referent 8.4.1994 ano

Mgr. J. Doubrava referent 16.7.2012 ano

L. Veselá referent 1.4.2009 ano

Ing. I. Dirbáková
vedoucí oddělení  
stavebních řízení 1.1.2003

jmenováná na dobu 
neurčitou

Ing. R. Kováč

vedoucí oddělení 
stavebních 
přestupků 1.3.1991

jmenován na dobu 
neurčitou

Ing. P. Katzer referent 1.6.1998 ano

J.Fišnarová referent 1.7.2006

doba určitá 
za 
dlouhodobé 
uvolnění 
pro výkon 
veřejné 
funkce Ing. 
Zapletala

Ing. M. Štolcová referent 14.4.1997 ano

D. Vašendová referent 16.2.2004 ano

M. Paulová, DiS.

vedoucí oddělení 
státní památkové 
péče 1.2.2002

jmenovaná na dobu 
neurčitou

N. Smyčková referent 1.1.1992 ano

J. Hüblová referent 1.5.1985 ano

V. Krňávková referent 1.8.1991



Personální obsazení odboru výstavby k 31.1.2014

Zaměstnanec Funkce Datum vzniku 
pracovního 

poměru

Uzavření pracovního poměr Poznámka

doba neurčitá
doba určitá 

(do kdy)

Ing. Luděk Felkl vedoucí odboru 1.9.1998
jmenován na dobu 

neurčitou

Ing. N. 
Masljaniková

vedoucí oddělení 
ÚR a vyvlastňovací 
úřad 14.9.1992

jmenováná na 
dobu neurčitou

Ing.H. Urbanová referent 8.4.1994 ano

Mgr. J. Doubrava referent 16.7.2012 ano

L. Veselá referent 1.4.2009 ano

Ing. I. Dirbáková
vedoucí oddělení  
stavebních řízení 1.1.2003

jmenováná na 
dobu neurčitou

Ing. R. Kováč

vedoucí oddělení 
stavebních 
přestupků 1.3.1991

jmenován na dobu 
neurčitou

Ing. P. Katzer referent 1.6.1998 ano

J.Fišnarová referent 1.7.2006

doba určitá 
za 
dlouhodobé 
uvolnění 
pro výkon 
veřejné 
funkce Ing. 
Zapletala

Ing. M. Štolcová referent 14.4.1997 ano

D. Vašendová referent 16.2.2004 ano

M. Paulová, DiS.

vedoucí oddělení 
státní památkové 
péče 1.2.2002

jmenovaná na 
dobu neurčitou

N. Smyčková referent 1.1.1992 ano

J. Hüblová referent 1.5.1985 ano

V. Krňávková referent 1.8.1991



Personální obsazení odboru výstavby k 28.2.2014

Zaměstnanec Funkce Datum vzniku 
pracovního 

poměru

Uzavření pracovního poměr Poznámka

doba neurčitá
doba určitá 

(do kdy)

Ing. Luděk Felkl vedoucí odboru 1.9.1998
jmenován na dobu 

neurčitou

Ing. N. 
Masljaniková

vedoucí oddělení 
ÚR a vyvlastňovací 
úřad 14.9.1992

jmenováná na 
dobu neurčitou

Ing.H. Urbanová referent 8.4.1994 ano

Mgr. J. Doubrava referent 16.7.2012 ano

L. Veselá referent 1.4.2009 ano

Ing. I. Dirbáková
vedoucí oddělení  
stavebních řízení 1.1.2003

jmenováná na 
dobu neurčitou

Ing. R. Kováč

vedoucí oddělení 
stavebních 
přestupků 1.3.1991

jmenován na dobu 
neurčitou

Ing. P. Katzer referent 1.6.1998 ano

J.Fišnarová referent 1.7.2006

doba určitá 
za 
dlouhodobé 
uvolnění 
pro výkon 
veřejné 
funkce Ing. 
Zapletala

Ing. M. Štolcová referent 14.4.1997 ano

D. Vašendová referent 16.2.2004 ano

v tomto čase 
dlouhodobá 
nemoc

M. Paulová, DiS.

vedoucí oddělení 
státní památkové 
péče 1.2.2002

jmenovaná na 
dobu neurčitou

N. Smyčková referent 1.1.1992 ano

J. Hüblová referent 1.5.1985 ano

V. Krňávková referent 1.8.1991



Personální obsazení odboru výstavby k 31.3.2014

Zaměstnanec Funkce Datum vzniku 
pracovního 

poměru

Uzavření pracovního poměr Poznámka

doba neurčitá
doba určitá 

(do kdy)

Ing. Luděk Felkl vedoucí odboru 1.9.1998
jmenován na dobu 

neurčitou

Ing. N. 
Masljaniková

vedoucí oddělení 
ÚR a vyvlastňovací 
úřad 14.9.1992

jmenováná na 
dobu neurčitou

Ing.H. Urbanová referent 8.4.1994 ano

Mgr. J. Doubrava referent 16.7.2012 ano

L. Veselá referent 1.4.2009 ano

Ing. I. Dirbáková
vedoucí oddělení  
stavebních řízení 1.1.2003

jmenováná na 
dobu neurčitou

Ing. R. Kováč

vedoucí oddělení 
stavebních 
přestupků 1.3.1991

jmenován na dobu 
neurčitou

Ing. P. Katzer referent 1.6.1998 ano

J.Fišnarová referent 1.7.2006

doba určitá 
za 
dlouhodobé 
uvolnění 
pro výkon 
veřejné 
funkce Ing. 
Zapletala

Ing. M. Štolcová referent 14.4.1997 ano

D. Vašendová referent 16.2.2004 ano

v tomto čase 
dlouhodobá
nemoc

M. Paulová, DiS.

vedoucí oddělení 
státní památkové 
péče 1.2.2002

jmenovaná na 
dobu neurčitou

N. Smyčková referent 1.1.1992 ano

J. Hüblová referent 1.5.1985 ano

V. Krňávková referent 1.8.1991

z důvodu 
organizační 
změny 
předána 
výpověd -
místo bylo 
zrušeno dle 
usnesení RM 
č. 
4724/2014 
(dne 
19.3.2014 
předána 
výpověď)



Personální obsazení odboru výstavby k 30.4.2014

Zaměstnanec Funkce Datum vzniku 
pracovního 

poměru

Uzavření pracovního poměr Poznámka

doba neurčitá
doba určitá 

(do kdy)

Ing. Luděk Felkl vedoucí odboru 1.9.1998
jmenován na dobu 

neurčitou

Ing. N. 
Masljaniková

vedoucí oddělení 
ÚR a vyvlastňovací 
úřad 14.9.1992

jmenováná na 
dobu neurčitou

Ing.H. Urbanová referent 8.4.1994 ano

Mgr. J. Doubrava referent 16.7.2012 ano

L. Veselá referent 1.4.2009 ano

Ing. I. Dirbáková
vedoucí oddělení  
stavebních řízení 1.1.2003

jmenováná na 
dobu neurčitou

Ing. R. Kováč

vedoucí oddělení 
stavebních 
přestupků 1.3.1991

jmenován na dobu 
neurčitou

Ing. P. Katzer referent 1.6.1998 ano

J.Fišnarová referent 1.7.2006

doba určitá 
za 
dlouhodobé 
uvolnění 
pro výkon 
veřejné 
funkce Ing. 
Zapletala

Ing. M. Štolcová referent 14.4.1997 ano

D. Vašendová referent 16.2.2004 ano

v tomto čase 
dlouhodobá 
nemoc

M. Paulová, DiS.

vedoucí oddělení 
státní památkové 
péče 1.2.2002

jmenovaná na 
dobu neurčitou

N. Smyčková referent 1.1.1992 ano

J. Hüblová referent 1.5.1985 ano

V. Krňávková referent 1.8.1991

z důvodu 
organizační 
změny je ve 
výpovědní 
lhůtě - místo 
bylo zrušeno
dle usnesení 
RM č. 
4724/2014



ZÁZNAM O POSTUPU PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

evidenční č. záznamu: 13

Č. j./sp. zn. písemné žádosti: 20686/2015

Žadatel:

…………………………………
………………………………...

Obsah žádosti: Informace o personálním obsazení odboru výstavby MěÚ Šumperk ( jméno, 

funkce, datum vzniku pracovního poměru, zda je pracovní poměr uzavřen na dobu 

určitou/neurčitou) k datu 

30.11.2013,31.12.2013,31.1.2014,28.2.2014,31.3.2014,30.4.2014. Informace, u 

kterých pracovníků odboru výstavby došlo v roce 2013 a 2014 ke změně pracovního 

poměru z doby určité na dobu neurčitou a kdy se tak stalo, vyjádření, zda vykonávala 

v roce 2014 na odboru výstavby svoji činnost paní Unzeitigová, popř. v jakém období, 

v jaké pozici a v jakém vztahu k MěÚ Šumperk. Poskytnutí záznamu o postupu při 

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb.

Vyřizuje: odbor ŠKV  na základě podkladů odboru TAJ 

1. Žádost  přijata datovou schránkou na podatelnu  MěÚ Šumperk dne 05.03.2015

2. Žádost předána odboru TAJ

3. Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV dne 17.03.2015 prostřednictvím datové schránky.  

Zpracovala: Mgr. Olga Hajduková

tisková mluvčí, vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 




