
I/10/15 ze dne 5.3.2015 - dotaz  

Statutární město Havířov  

k rukám primátora  

pana Bc. Daniela Pawlase  

Svornosti 86/2  

736 01 Havířov-Město  

-------------------------------------  
                                                                              
V Ostravě-Radvanicích dne 5.3.2015  
 
Odvolání, stížnost a žádost  
 
Vážený pane primátore, …     
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení informací o tom, kdy bylo toto mé 
dnešní podání doručeno primátorovi, kdy tajemníkovi MMH a kdy s jeho obsahem 
byla seznámena schůze RMH.    
 
… k mé žádosti ze dne 2.2.2015 (v níž jsem, mimo jiné, požadoval informaci: „Komu 
ze staronových vysokých představitelů města vyhovuje skutečnost, že RMH je o 
aktuálním dění ve městě, zjevně záměrně, informována se zpožděním?“).   
      
Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací:  
1) kdo z vysokých představitelů města (tj. z řad členů ZMH či z řad pracovníků MMH, 
od pozice vedoucího odboru výše) byl z titulu své funkce povinen poukázat na tyto 
nekalé praktiky,     
2) který kolektivní orgán města (RMH, ZMH) je povinen poukázat na tyto nekalé 
praktiky.     
    
Tímto podávám stížnost na nesprávný úřední postup výše zmíněných členů ZMH a 
pracovníků MMH, tj. těch, kteří nepoukázali na tyto nekalé praktiky, a podle zákona č. 
106/1999 Sb., žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou 
stížností na nesprávný úřední postup bude zabývat.  
                                                                                             
 
 
 
                                                                                                                                T.R.  

 

I/10/15 ze dne 20.3.2015 - odpověď  

  VÁŠ DOPIS Č. j.:     
 

ZE DNE:     
5.3.2015 

NAŠE Č. j.:            MMH/25837/2015 

NAŠE Sp. zn.: - 

POČET STRAN DOPISU: 1 

    

VYŘIZUJE:   xxxxxx 



TEL.: 596 803 362 

FAX: 596 811 276 

E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxx 
    

DATUM: 20.3.2015 

 

 

 

 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v.z.p.p.  

 

strana první, odst. 2  

-       podání ze dne 5.3.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 6.3.2015, sekretariátu 

tajemníka MMH doručeno 11.3.2015, Radě města Havířova (RMH) bylo předloženo 

18.3.2015  

 

strana druhá, odst. 1 

1) ten člen ZMH či pracovník MMH, kterému by Vámi uváděné postupy připadaly nekalé  

2) ten orgán, kterému by Vámi uváděné postupy připadaly nekalé  

 

strana druhá, odst. 2 

-       Zastupitelstvo města Havířova dne 30.3.2015 a Magistrát města Havířova       

 

 

 

 

B.K.       

 


