
Městský úřad Jindřichův Hradec 

Odbor kanceláře starosty, Oddělení právní 
Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 

ID datové schránky: dc7b3kp, e-mail: podatelna@jh.cz, tel.: 384 351 111 

 

Naše č. j.:  OKS/4966/2021/VP 

Naše sp. zn.:  OKS/548/2021 

Vyřizuje:  Mgr. Bc. Vít Pošvář  

Telefon:  +420 384 351 201 

E-mail:  posvar@jh.cz 

Datum:  26. 1. 2021  

 
Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. (5) písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). 

Městský úřad Jindřichův Hradec, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odstavec (1) InfZ, 
obdržel prostřednictvím podatelny Městského úřadu Jindřichův Hradec Vaši žádost o poskytnutí 
informací následujcího obsahu:  

1) Zda byly v období od 1. 1. 2020 do 12. 1. 2021 vyplaceny souhrnně pracovníkům (mimo pracovnici 
vykonávající administrativní a spisovou službu) odboru výstavby a územního plánování, oddělení stavebního  
a územního řízení: Krejčí Bohumil, Šafránek Bedřich, Bednářová Blanka, Soukupová Iva, Šánová Romana, 
Špilauerová Helena, Tůmová Eva, Zemanová Jana odměny (nad rámec základního platu)? 

2) Pokud tyto odměny byly vyplaceny, jaká byla jejich výše v jednotlivých měsících výše uvedeného období?  

3) Jaká částka nad rámec základního platu byla vyplacena vedoucímu B. Krejčímu v jednotlivých měsících výše 
uvedeného období?  

Shora uvedenou žádost o poskytnutí informací povinný subjekt řádně posoudil a žadateli níže 
poskytuje požadované informace co do dotazů uvedených pod bodem 1) a 2). Dotaz uvedený pod 
bodem 3) byl povinný subjekt nucen odmítnout zvlášť vydaným rozhodnutím.  

1) V období od 1. 1. 2020 do 12. 1. 2021 byly vyjmenovaným pracovníkům (mimo pracovnici 
vykonávající administrativní a spisovou službu) odboru výstavby a územního plánování, 
oddělení stavebního a územního řízení vyplaceny odměny nad rámec základního platu.  

2) V měsíci červnu byly vyplaceny odměny v celkové výši 51 900,- Kč, v měsíci říjnu byly 
vyplaceny odměny v celkové výši 18 500,- Kč, v měsíci prosinci byly vyplaceny odměny 
v celkové výši 94 600,- Kč. V ostatních měsících uvedeného období nebyly vyplaceny žádné 
odměny.  

Tímto Vám poskytujeme požadované informace. S pozdravem 

 

 

                                                          JUDr. Jana Říhová 
          vedoucí odboru kanceláře starosty 

                                                                                                                  Městského úřadu Jindřichův Hradec 


