
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mírové náměstí 15/7       PSČ : 412 01 
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek   
 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ze dne 29.09.2015, přijato elektronickou cestou (e-mailem). 
 
Dotaz žadatele: 
 
Dne 11.6.2015 Rada města, dle zveřejněného zápisu č. 529/18/2015 z 18. jednání Rady města, 
schválila změnu organizační struktury p.o. Centrum cestovního ruchu. 
 
Dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás 
dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací v elektronické podobě a o jejich zaslání na moji 
emailovou adresu: 

1. Poskytnutí kopie podkladů, které byly radním předloženy před hlasováním o změně 
organizační struktury výše uvedeného usnesení. 

2. Kdo návrh na změnu organizační struktury Centra cestovního ruchu, p.o. (dále jen CCR LTM, 
p.o.) Radě předkládal? 

3. Vznesl ROP Severozápad dotaz, z jakého důvodu došlo na zrušení této pracovní pozice v době 
udržitelnosti projektu? 

4. Jaký důvod byl ROP Severozápad sdělen? 
5. Kolik nových zaměstnanců na HPP, vč. DPP DPČ přijalo CCR LTM, p.o. od 1.7.2015  

do 30.9.2015 ? 
   
Odpověď žadateli: 
 
V odpověď na žádost ze dne 29.09.2015 podanou podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném 
přístupu k informacím, Vám zasíláme elektronickou poštou tyto informace:  
 

1. Přikládáme v elektronické podobě podklady, které byly radním předloženy před hlasováním  
o změně organizační struktury Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizace,  
a to: návrh do rady, jehož přílohou je organizační schéma. 

2. Návrh na změnu organizační struktury Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové 
organizace předkládal Radě města radní Lukas Wünsch. 

3. Ne, ROP Severozápad nevznesl dotaz, z jakého důvodu došlo na zrušení této pracovní pozice 
v době udržitelnosti projektu. Odůvodnění změny se mu poskytuje vždy, u každé hlášené 
změny, a to prostřednictvím formuláře Oznámení příjemce o změnách v projektu – viz příloha. 

4. Zdůvodnění je předmětem Oznámení příjemce o změnách v projektu, které tvoří přílohu této 
odpovědi (včetně stanoviska ROP Severozápad ke změně). 

 
Ve věci poskytnutí informace uvedené v žádosti pod otázkou č. 5 byla žádost odložena, neboť se jedná 
o informaci, která nespadá do působnosti Města Litoměřice. S touto skutečností byl žadatel seznámen 
v zákonné 7 denní lhůtě v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona. Povinným subjektem  
k poskytnutí této informace je Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková 
organizace, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018. Kompetence  
k přijímání nových zaměstnanců má ředitel příspěvkové organizace. 
 
 

                                                                                     Bc. Martina Skoková 
                                                                                                 KSaT, právní úsek MěÚ Litoměřice 
 


