MČ Brno-Ořešín
Mgr. Jan Levíček, starosta
U Zvoničky 12/4
621 00 Brno
V Brně dne 30.11. 2021
Vážený pane magistře,
Kancelář architekta města Brna, p.o. jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „informační zákon“)
obdrželo vaši žádost o poskytnutí informace týkající se: „1. Jaké měla Kancelář architekta města Brna,

p.o., IČ 05128820 (dále jen „KAM“), stanoveny kvalifikační předpoklady pro obsazení pozic Vedoucí
oddělení Územního plánování a Vedoucí oddělení Informace o městě?
2. Jak byly tyto kvalifikační požadavky KAMu ze strany zaměstnance prokázány?
Kvalifikačními předpoklady myslíme např. dosažené vzdělání, délka praxe, referenční zakázky,
zkušenosti s územním plánováním atp.“ Tato žádost byla zaevidována pod č.j. KAMBRNO/2137/2021.
Povinný subjekt, Kancelář architekta města Brna, p.o. (dále jen „KAM“) tímto žadateli sděluje následující:
Vedoucí oddělní Územního plánování, paní Ing. arch. Bohumila Hybská, byla vybrána na tuto pozici
s ohledem na její dosavadní zkušeností a pracovní výkony, které v KAMu do té doby odváděla na pozici
Vedoucí oddělení Informací o městě. Paní architektka Hybská má více jak 30letou praxi v oblasti
architektury a územního plánování. Tuto doložila vysokoškolským diplomem ve studijním oboru
architektura, absolvovaném na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta architektury. Rovněž svoji
praxi doložila čestným prohlášením o přehledu předchozích zaměstnání. KAM, jako zaměstnavateli paní
architektky Hybské, byla tato kvalifikace již v průběhu jejího dosavadního pracovního poměru známa,
jelikož u zaměstnavatele zastávala pozici vedoucí Informací o městě. S ohledem na výše uvedené bylo
KAM zřejmé, že paní architektka Hybská zcela splňuje kvalifikační předpoklady k řádnému výkonu práce
na pozici Vedoucí oddělení Územního plánování (byly-li by stanoveny). Vzhledem k této skutečnosti KAM
kvalifikační předpoklady na obsazení pozice Vedoucího oddělení Územního plánování nepovažoval za
nutné stanovovat.
Pro pozici Vedoucí oddělení Informace o městě KAM požadoval VŠ vzdělání se zaměřením na
urbanismus, architekturu nebo stavitelství a praxi v oboru minimálně 5 let. Tuto kvalifikaci paní
architektka Michaela Deferová doložila svým profesním životopisem, vysokoškolským diplomem ve
studijním oboru architektura, absolvovaným na Vysokém učení technickém v Brně, Fakulta architektury
a rovněž doložila čestné prohlášení o přehledu předchozích zaměstnání.
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