
Zápis z kontroly č.4/2017  | 1  
 

Záznam o výsledku kontroly č. 4/2017 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 – 2018 
 

 
 

Předmět kontroly:               Vyřizování petic na MMH podle zákona č.85/1990 Sb. 

 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu  

 

 

Kontrolovaní pracovníci:    Odbor právních služeb, JUDr. Bohuslava Kochová 

 

 

Kontrola provedena dne: 8. února 2017 

    začátek v 09,00 hod.  konec 09,45 hod. 

 

 

Kontrolu provedli:  kontrolní skupina ve složení:  

                                               Ing. Eduard Heczko 

    Ing. Petr Špok 
 
Kontrolou bylo zjištěno: 
 
Zákon č.85/1990 Sb. v § 7 a § 8 (dále jen zákon) ukládá státním orgánům, tedy i Magistrátu města 
(dále také MMH), kterému je svěřena působnost státního orgánu (§ 7 odst. 2 zákona o obcích), ve 
svých jednacích řádech nebo obdobných předpisech upravit způsob přijímání, projednávání a 
vyřizování peticí jim adresovaných.  
 
V podmínkách MMH platí: 

 Příkaz č. 3/2005 tajemníka MMH, kterým se stanoví pracovní postupy pro vyřizování peticí 
na MMH 

 Usnesení č. 5166/76RM/2014 Rady města (dále RMH) z 26. 3.2014, kterým se vydávají 
Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností 

V těchto aktech je stanoveno, že centrální evidenci peticí vede Odbor právních služeb (dále OPS), 
který petice postupuje k vyřízení příslušným odborům a samostatným oddělením MMH nebo 
Městské policii, a to ve lhůtách stanovených zákonem (5 resp. 30 dnů). Vedoucí odborů, oddělení a 
ředitel MP informují o petici poradu vedení. Výsledné řešení je předkládáno RMH ke schválení 
nebo k vzetí na vědomí, pokud se jednání RMH koná po termínu 30-ti denní lhůty k vyřízení petice. 
 
V roce 2016 byly MMH podány dvě petice: 
 

1. Petice na podporu SGT pana J. Tabáka 

 Přijata byla 11. 1.2016 
 Obsahem předmětné petice je nespokojenost rodičů a veřejnosti s přístupem města 

k občanskému sdružení Sportovní gymnastika T. Havířov 
 K vyřízení byla předána Odboru školství a kultury, který na základě vyhodnocení 

relevantních skutečností nemohl požadavkům v petici vyhovět. 
 Výsledek byl předložen RMH 10. 2.2016, která usnesením č.1572/32RM/2016 vzala na 

vědomí přijetí petice a schválila odpověď 
 Odpověď byla odeslána 10. 2.2016 
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2. Petice „Ne výstavbě kancelářských a obchodních prostor v Havířově – Podlesí na ul. Těšínské“ 

 Přijata byla 10. 8.2016 
 Předmětem doručené Petice je domněnka občanů, že na poz.parc.č. 92/3 a 92/1 v k.ú. 

Bludovice je plánována výstavba kancelářských a komerčních prostor a to na základě 

realitní inzerce – nabídky realitní kanceláře RE/MAX Elite Reality 2, Havířov-

Prostřední Suchá na pronájem obchodních prostor. 
 K vyřízení byla předána Odboru územního rozvoje, který obsah petice vyhodnotil jako 

bezpředmětný a předčasný, neboť odbor územního rozvoje Magistrátu města Havířova 
neobdržel k posouzení žáden návrh umístění předmětné stavby v uváděné lokalitě a 
rovněž dle sdělení vedoucího stavebního a silničního správního úřadu MMH není u 
místně příslušného stavebního úřadu evidována žádná žádost na umístění případně na 
povolení stavby v této lokalitě. 

 Výsledek byl předložen RMH 24. 8.2016, která usnesením č.2277/48RM/2016 vzala na 
vědomí přijetí petice a schválila odpověď. 

 Odpověď byla odeslána 30. 8.2016 

. 

Závěr kontroly:  

 

Kontrolní skupina zjistila, že agenda petic je na MMH vedena v souladu se zákonem č.85/1990 Sb.  

Centrální evidence je vedena OPS a obě petice přijaté v roce 2016 byly řádně ve stanovené lhůtě 

vyřízeny. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.                        
  

 
 
V Havířově dne 8. 2.2017  
Zapsal: Ing. Eduard Heczko 
 
 
 

Vyjádření vedoucí odboru právních služeb:    
 
Bez připomínek. 
 
…………………………….. 
JUDr. Bohuslava Kochová 
 
 
 
Podpisy členů KV ZMH: 
 
                                                                                                  
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Eduard Heczko                                      Ing. Petr Špok 

předseda Kontrolního výboru ZMH                                     člen Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
                                      
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x kontrolovaný subjekt – odbor právních služeb  


