
 

 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 23 

Evidenční číslo žádosti: 103111/2016 

Žádost přijata a zaevidována dne: 13.10.2016 

Obsah žádosti: 

Žádost o informaci o dosaženém vzdělání a odborné 

praxi referenta odboru dopravy MěÚ Šumperk.   

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
TAJ 

Žádost vyřídilo a odpověď odeslalo 

oddělení kultury a vnějších vztahů 

odboru ŠKV dne:  

Odpověď žadatelce odeslána dne 26.10.2016 

prostřednictvím DS.     

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu  

Přílohy:  

Poznámka:  

Dne 11.11.2016 žadatelka zaslala stížnost na postup 

při vyřizování žádosti (žadatelka nebyla spokojena 

s obsahem odpovědi). Dne 15.11.2016 MěÚ Šumperk 

přezkoumal tuto stížnost a žadatelce odpověděl 

v plném rozsahu.   

  

Znění žádosti:     

Sdělení o dosaženém vzdělání (vč. oboru studia) a odborné praxi zaměstnance odboru dopravy.  

Odpověď:  

 Vážená paní,   

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů / dále jen zákona č. 106/1999 

Sb.,/ obdržel dne 13.10.2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/ 1999 

Sb., týkající se poskytnutí  informace o dosaženém vzdělání referenta 

oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků odboru dopravy MěÚ Šumperk. 

 

Městský úřad Šumperk Vám jakožto povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., sděluje, že  

 splnil požadavky výběrového řízení na pozici referenta oddělení silniční dopravy, 

SH a dopravních přestupků odboru dopravy MěÚ Šumperk, čímž byl požadavek ukončeného 

vyššího odborného vzdělání bez bližší specifikace.  

 

Podklady pro odpověď poskytla kancelář tajemníka MěÚ Šumperk. 

S pozdravem, 

Mgr. Olga Hajduková  

Vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  

http://www.sumperk.cz/


 

 

Odpověď na základě stížnosti žadatelky na postup při vyřizování žádosti: 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona č. 106/1999 Sb.) 

obdržel dne 11.11.2016 Vaši stížnost při vyřizování žádosti o informace k rozhodnutí o žádosti 

vedené pod Sp. zn. MUSP 103111/2016, v níž jste vznesla požadavek na sdělení informace o 

dosaženém vzdělání (včetně oboru studia) a o odborné praxi zaměstnance MěÚ Šumperk  

Mgr

 

Po přezkoumání Vaší stížnosti, kterou shledáváme jako oprávněnou Vám sdělujeme, že informaci 

poskytujeme v plném rozsahu.  

 

Mgr

Odborná praxe na Městském úřadě v Šumperku je 8 let.  

Vzdělání:  

- Policejní akademie České republiky, Praha, studijní obor bezpečnostně právní, dosažený titul Bc.  

- Policejní akademie České republiky, Praha, fakulta bezpečnostně právní, studijní obor policejní 

management a kriminalistika, dosažený titul Mgr.  

 

- V souladu s § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v 

platném znění byl přihlášen ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro výkon přestupkového 

řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního 

hospodářství a právních řízení souvisejících.  Ministerstvo vnitra České republiky vydalo 

rozhodnutím osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání pro kvalifikaci – zvláštní odborná 

způsobilost – zvláštní část pro správní činnost pro výkon přestupkového řízení ve věcech 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a právních 

řízení souvisejících.  

 

Ministerstvo vnitra České republiky vydalo sdělení o uznání rovnocennosti vzdělání pro obecnou 

část zvláštní odborné způsobilosti z důvodu vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním 

oboru Bezpečnostně právní studia na Policejní akademii České republiky, Praha.  

 

 

http://www.sumperk.cz/

