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Vážený pan, 

S. B. 

adresa 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  29. 1. 2015 
NAŠE ZN.: SZ MMCH/10283/2015/3 
 
VYŘIZUJE: Ing. Václav Fiala 
TEL.:  474637280 
FAX:        
MOBIL:  602442343 
E-MAIL:  v.fiala@chomutov-mesto.cz           
 
DATUM:  12.2.2015 
 

        

 
 
 

Vážený pane B., 

v návaznosti na žádost / žádosti o poskytnutí informací, podle zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (InfZ), Vám sděluji následující.  

Dne 29.1.2015 byly na magistrát města Chomutova (MMCH) , prostřednictvím datové 

schránky,  doručeny dvě zásilky obsahující žádosti o poskytnutí informací. 

První zásilka,  

zaevidovaná v systému spisové služby MMCH pod č.j. MMCH/10282/2015/KT, ve věci 

„žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím a stížnost na pracovnice OSPOD Praha 7 a Chomutov“. 

Z textu této zásilky vyplývá Váš požadavek na poskytnutí informace k následujícím 

dotazům: 

1) Proč pracovnice OSPOD Praha 7 byly u soudního jednání, když moje dcera J. B.  nar., 

prokazatelně bydlí v Jirkově u Chomutova  a to od prosince roku 2011. 

Tento dotaz se nevztahuje k působnosti povinného subjektu (MMCH), proto není 

povinností, v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 InfZ, tyto informace poskytovat. V této 

záležitosti se obraťte na povinný subjekt, k jehož působnosti se dotaz vztahuje, 

2) kolik činí měsíční mzda pracovnic OSPOD, 

poskytnutí této informace se odmítá – viz rozhodnutí č.j. SZ MMCH/10283/2015/2 
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3) do jaké platové třídy(PT) a platového stupně (PS) jsou pracovnice zařazeny, 

a) PT-11, PS-10 

b) PT-10, PS-1 

 

4) jakou mají praxi ve vykonávaném oboru, 

a) 19 let  

b) 1 rok  

 

5) jaké jej jejich vzdělání 

a) vysokoškolské v oboru sociální péče  

b) vysokoškolské v oboru sociální politika a sociální práce 

 

Pozn. údaje uvedené v bodě 2 výše se vztahují k pracovnicím OSV – OSPOD tak, jak 

požadujete ve své druhé žádosti o poskytnutí informací dle InfZ č.j. 

MMCH/10283/2015/KT, tj. : 

a) vedoucí oddělení (terénní sociální pracovník), 

b) terénní sociální zaměstnanec.  

 

 

Druhá zásilka,  

zaevidovaná v systému spisové služby MMCH pod č.j. MMCH/10283/2015/KT, ve věci 

„žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím“. 

Z textu této zásilky vyplývá Váš požadavek na poskytnutí informace o : 

1) výkazech práce zaměstnanců odboru sociálních věcí spadající pod magistrát města 

Chomutova – jejich náplně práce, činnosti vykonávané v rámci státní správy a samosprávné 

činnosti ve smyslu výkazu práce každý den a to od data 1.1.2014 – 29.1.2015 a to 

k pracovnicím: 

- Bc. R. H. – vedoucí oddělení (terénní sociální zaměstnanec) 

- Bc. A. Š. – terénní sociální zaměstnanec, 

poskytnutí této informace se odmítá – viz rozhodnutí č.j. SZ MMCH/10283/2015/2 

 

2)  výši prémií, které byly uvedeným pracovnicím poskytnuty a na základě jakého 

hodnocení jim případné prémie byly vyplaceny, 

poskytnutí této informace se odmítá – viz rozhodnutí č.j. SZ MMCH/10283/2015/2 

 

3)  platové třídě a platovém stupni do kterých jsou uvedené pracovnice zařazeny, 

- Bc. R. H. – vedoucí oddělení (terénní sociální zaměstnanec) - PT-11, PS-10 

- Bc. A. Š. – terénní sociální zaměstnanec - PT-10, PS-1 

 

 

 

4)  výši měsíční mzdy vyplácené uvedeným pracovnicím zaměstnavatelem, 
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poskytnutí této informace se odmítá – viz rozhodnutí č.j. SZ MMCH/10283/2015/2 

 

5)  délce pracovní neschopnosti uvedených pracovnic, to vše za období od 1.1.2014 – 

29.1.2015. 

poskytnutí této informace se odmítá – viz rozhodnutí č.j. SZ MMCH/10283/2015/2. 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Václav Fiala 

vedoucí odboru kancelář tajemníka 

 
 


