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Poskytnutí informace 

 

Dne 14. 4. 2022 byla Krajskému pozemkovému úřadu pro Moravskoslezský kraj doručena k vyřízení 
Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, s následujícími požadavky: 
 
„Žádám o poskytnutí následujících informací dle výše uvedeného zákona týkající se mimořádných 
odměn čerpaných k 31.3.2022, které byly vedoucím Ing. Šiškou přiděleny zaměstnancům Pobočky 
Opava za hodnotící období prosinec 2021 až březen 2022 a vyplaceny na výplatním lístku za měsíc 
březen 2022: 
A) Jaká výše finanční částky (budgetu) byla určená pro rozdělování mimořádných odměn? 

B) Za jaké mimořádné činnosti vykonané nad rámec běžného výkonu běžné služby byli zaměstnanci 
Pobočky Opava vedoucím odměněni a konkrétně, o které zaměstnance (jmenovitě) se jednalo? 

Jedná se o zdůvodnění odměn, tj. výčet mimořádných činností, které odměněni zaměstnanci vykonali 
a o přiřazení konkrétního zaměstnance k dané mimořádné činnosti.“ 

 

Poskytnutí informace  
 

A) Finanční částka určena pro rozdělování mimořádných odměn Pobočky Opava v 03/2022 byla 
ve výši 34.000 Kč 

B) Zdůvodnění odměn: 
 

Zaměstnanec Odůvodnění 
Zaměstnanec pobočky 1  

Nad rámec svých služebních povinností a v nadstandartním 
čase zajistil revizi, aktualizaci rozpočtu projektové 
dokumentace "Ochranný val Strahovice", která je historicky 
pořízená Obcí Strahovice. Jedná se o připravovanou stavbu 
z Národního plánu obnovy. Do soutěže Žít krajinou zpracoval 

a zadal podklady rozsáhlé vodohospodářské stavby Kobeřice 
ve Slezsku.  

 

Zaměstnanec pobočky 2  
Nad rámec svých běžných služebních povinností zaučoval do 
března 2022 nového zaměstnance v oblasti administrativy a 

provozu pobočky, systému Espis, ASPÚ. Velkou měrou a nad 
rámec povinností pobočky Opava chystal pro nadřízené OJ 
restituční spisy a vydává k nim odborná stanoviska viz. případ 
" ". Bez jakéhokoliv zastoupení a ke svým přiděleným 
pozemkovým úpravám zajišťuje administrativu a ekonomiku 

pobočky.  
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Zaměstnanec pobočky 3  
Nad rámec svých běžných služebních povinností zaučoval do 
března 2022 nového zaměstnance v oblasti pozemkových 
úprav, aktualizace BPEJ a systému ASPÚ. Po odchozím 

zaměstnanci zajistil etapu vytýčení po KoPÚ Strahovice.  
 

 
 
 
(„otisk úředního razítka“) 
 
 
 
Mgr. Dana Lišková v.r. 

ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 


