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Vážení pane magistře,
Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň obdržel dne 6. 2. 2020 Vaši žádost o informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Tento dotaz obsahoval 5 jednotlivých bodů, k nimž Vám níže sdělujeme požadované údaje:
1. Kolik osobních automobilů provozovalo město Nýřany (ať jako vlastník nebo případně leasingový
nájemce či na základě jiného právního titulu) ke dni 25. října 2019, a kolik z těchto automobilů bylo
určeno k užívání pro pracovní účely pracovníků Městského úřadu Nýřany pracoviště Americká 8/39,
Plzeň?
K uvedenému dni město Nýřany provozovalo 7 osobních automobilů. Z toho 3 jsou provozovány na
pracovišti Nýřany, 1 je provozován na pracovišti Klatovská 200a, Plzeň a 3 jsou provozovány na
pracovišti Americká 8/39, Plzeň.
2. V případě, že některé z automobilů, na které se dotazuji v bodu 1. byly určeny výhradně k užívání
Odborem životního prostředí, kolik automobilů měl tento odbor k dispozici ke dni 25. října 2019?
Z výše uvedených 3 automobilů provozovaných na pracovišti Americká 8/39, Plzeň není žádný
automobil vyhrazen výhradně k užívání Odboru životního prostředí. Dle záznamů v rezervačním
systému byla všechna 3 vozidla obsazena (vedoucí pracoviště, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Odbor životního prostředí - vodní hospodářství).
3. Měl Městský úřad Nýřany ke dni 25. října 2019 vydaný vnitřní předpis, který upravoval způsoby
vykonávání pracovních cest zaměstnanců městského úřadu?
Uvedené postupy upravuje Směrnice o poskytování cestovních náhrad.
4. Při kladné odpovědi na otázku číslo 3 - obsahoval takový vnitřní předpis omezení či výslovný zákaz
pro zaměstnance Městského úřadu Nýřany využívat pro pracovní cesty prostředky hromadné přepravy
osob, případně výslovný příkaz využívat pro pracovní cesty výhradně služební automobily Městského
úřadu Nýřany, resp. města Nýřany?
Uvedená Směrnice neobsahuje zákaz využívat prostředky hromadné přepravy osoby ani výslovný
příkaz využívat výhradně služební automobily.
5. Při kladné odpovědi na otázku číslo 4 si dovoluji požádat o zaslání elektronické kopie takového
vnitřního předpisu. – viz odpověď k bodu č. 4
Digitálně podepsal/a JUDr.
Luboš Duchek

S pozdravem

DN: C=CZ, O="Česká pošta, s.p. [IČ
47114983]", CN=PostSignum Public CA
3
Datum: pondělí 10. únor 2020 14:07:10

JUDr. Luboš Duchek
vedoucí pracoviště Plzeň
TELEFON
377 168 000
E – MAIL : posta@nyrany.cz

FAX
377 168 002

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Komerční banka Plzeň
výdajový účet: 27-9186490247/0100
příjmový účet: 27-9186450237/0100

IČO
00 258 199
DIČ
CZ00258199

