
I/11/15 ze dne 16.3.2015 - dotaz  

Statutární město Havířov  

k rukám primátora  

pana Bc. Daniela Pawlase  

Svornosti 86/2  

736 01 Havířov-Město  

-------------------------------------  
                                                                            

V Ostravě-Radvanicích dne 16.3.2015  
 
 
Odvolání, stížnost a žádost  
 
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.  
     
… tímto podávám stížnost na její nesprávný úřední postup a podle zákona č. 
106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou 
stížností bude zabývat. … tímto podávám další stížnost na její nesprávný úřední 
postup a podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který 
orgán se touto mou stížností bude zabývat. Podávám proto stížnost na porušení 
zákona č. 106/1999 Sb. a podle téhož zákona žádám o informaci, který orgán se 
touto mou stížností bude zabývat.    
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb. proto znovu žádám o poskytnutí doslovného přepisu 
zvukového záznamu výše zmíněného hovoru T.R. (tj. o přepis vyjádření T:R., na 
jehož základě poté, v rozpravě k bodu č. 66, vystoupili výše zmínění zastupitelé: M.K. 
a L.L.).  
Proto tímto podávám odvolání proti výše uvedenému nesprávnému rozhodnutí a 
podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace, který orgán se touto 
mou stížností bude zabývat.  
     
S odkazem na shora uvedené, podle zákona č. 106/1999 Sb., žádám o poskytnutí 
informace, resp. o poskytnutí opisu textu výše zmíněné listiny, která je údajně 
přiložena k zápisu ze zasedání ZMH, konaného dne 22.9.2014.  
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb. dále žádám o poskytnutí informací:  
1) …jsou pracovnicemi MMH. Žádám o poskytnutí informace o jejich pracovním 
zařazení (odbor, oddělení, pracovní pozice) v době, kdy se záznamem pracovaly.  
2) Kdy (uveďte vždy, prosím, datum) a na čí pokyn (či z titulu jaké funkce) se 
zvukovým záznamem výše jmenované tři osoby pracovaly (či byly oprávněny 
pracovat)?  

3) Existuje řádná písemná evidence o tom, kdo a kdy se zvukovým záznamem 
pracoval? U koho (uveďte, prosím, titul, křestní jméno, příjmení dotyčného 
pracovníka a odbor či oddělení, na něž je zařazen) je tato evidence uložena?   
4) U koho (uveďte, prosím, titul, křestní jméno, příjmení dotyčného pracovníka a 
odbor či oddělení, na něž je zařazen) je zvukový záznam uložen?  



5) Kdo a na čí pokyn (resp. na základě kterého ustanovení právního předpisu) je 
oprávněn pracovat s tímto zvukovým záznamem?   
6) Mají ke zvukovému záznamu oficiálně přístup někteří zastupitelé – například 
primátor? Kdy a za jakých okolností mohou zastupitelé přijít se zvukovým záznamem 
do styku? Mohou zastupitelé pracovat se zvukovým záznamem, aniž by u toho byl 
přítomen příslušný pracovník MMH? Kdy (uveďte, prosím, datum) se s obsahem 
zvukového záznamu (ze zasedání ZMH dne 22.9.2014) poprvé seznámil tehdejší 
primátor, pan Z.O.?  

7) Má ke zvukovému záznamu oficiálně přístup tajemník MMH? Kdy a za jakých 
okolností může tajemník MMH přijít se zvukovým záznamem do styku? Kdy se 
s obsahem zvukového záznamu (ze zasedání ZMH dne 22.9.2014) poprvé seznámil 
tajemník MMH?  
8) Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace, čím je způsobena 
skutečnost, že doslovný přepis zvukového záznamu zastupitele, pana M.K., není 
v obou výše uvedených přípisech totožný.  
9) Má někdo z členů (bývalých i současných) ZMH či z pracovníků MMH k dispozici 
nějaké informace o tom, že se zvukovým záznamem ze zasedání ZMH dne 
22.9.2014 bylo následně nějak, nedovoleným způsobem, manipulováno (byl obsah 
zvukového záznamu nějak pozměněn – byla nějaká část zvukového záznamu 
„smazána“, apod.)?  

10) Jaké důvody vedly k tomu, že výše zmíněné rozhodnutí ze dne 11.3.2015 
vypracoval tajemník MMH? Proč tak neučinila (podobně jako např. dne 18.2.2015) 
vedoucí OPS MMH?  

 



I/11/15 ze dne 1.4.2015 - odpověď  

VÁŠ DOPIS Č. j.:     

ZE DNE:     16.3.2015 

NAŠE Č. j.:            MMH/29304/2015 

NAŠE Sp. zn.: - 

POČET STRAN DOPISU: 2 

    

VYŘIZUJE:    

TEL.:  

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  
    

DATUM: 1.4.2015 

  

 

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

k informacím, v.z.p.p.  

 

strana první, odst. 2  

-       podání ze dne 16.3.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 17.3.2015, sekretariátu 

tajemníka MMH doručeno 20.3.2015, Radě města Havířova nebude předloženo 

 

strana druhá 

-       stížností se bude zabývat Magistrát města Havířova   

-       stížností se bude zabývat Magistrát města Havířova  

-       stížností se bude zabývat Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

 

strana třetí 

-       ve věci poskytnutí doslovného přepisu zvukového záznamu k bodu č. 65 a č. 66 programu 

27. zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného dne 22.9.2014 (ZMH) tj. vč. 

požadovaného doslovného přepisu zvukového záznamu údajného hovoru T.R.bylo již dne 

24.3.2015 vydáno rozhodnutí č.j. MMH/26907/2015 o odmítnutí této části žádosti; vlastní 

zvukový záznam z předmětné části zasedání  ZMH je Vám k dispozici 

-       Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

 

strana čtvrtá, odst. 3 

-       text listiny přiložené k zápisu ze zasedání ZMH konaného dne 22.9.2014 – viz příloha č. 1  

 

strana čtvrtá, odst. 4 

1)   pí V.M., referentka oddělení kancelář primátora Magistrátu města Havířova (MMH) a pí 

V.R., referentka oddělení kancelář primátora MMH 

2)   Dne 29.9.2014 se zvukovým záznamem pořízeným během zasedání ZMH konaného dne 

22.9.2014 (dále jen „zvukový záznam“) pracovala pí V.M., kdy  jako zapisovatelka 

vyhotovila zápis ze zasedání ZMH. Dne 16.12.2014 se zvukovým záznamem pracovaly pí 

V.R. a B.K., při zjišťování podkladů pro vyřízení části Vaší žádosti o poskytnutí informací ze 

dne 16.12.2014. Dne 9.2.2015 se zvukovým záznamem pracovaly pí V.R. a B.K., při 

zjišťování podkladů pro vyřízení části Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 12.1.2015. 

3)   Přesná a řízená písemná evidence o tom, kdo a kdy se zvukovým záznamem pracoval, není 

na Magistrátu města Havířova vedena. 

4)   Zvukový záznam je uložen na oddělení kancelář primátora MMH u pí V.M. a pí V.R. 

5)   Se zvukovým záznamem je oprávněn pracovat (poslechnout si ho) kdokoliv a to z 



pracovních důvodů či na základě právního zájmu.  

6)   Všichni členové ZMH mají přístup ke zvukovému záznamu. Členové ZMH přijdou se 

zvukovým záznamem do styku, když si vyžádají jeho přehrání. Žádné podmínky či důvody 

pro přehrání zvukového záznamu nejsou pro ně stanoveny. Během poslechu zvukového 

záznamu je vždy přítomna minimálně jedna pracovnice oddělení kancelář primátora MMH tj. 

pí V.M. a pí V.R. Kdy se s obsahem zvukového záznamu poprvé seznámil bývalý primátor 

pan Z.O.- viz rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti č.j. MMH/29107/2015 ze dne 1.4.2015 

7)   Tajemník MMH má přístup ke zvukovému záznamu.Tajemník MMH přijde se zvukovým 

záznamem do styku kdykoliv, kdy si vyžádá jeho přehrání. Žádné podmínky či důvody pro 

přehrání zvukového záznamu nejsou stanoveny. Kdy se s obsahem zvukového záznamu 

poprvé seznámil tajemník MMH - viz rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti č.j. 

MMH/29107/2015 ze dne 1.4.2015 

8)   Protože ani v jednom případě se nejednalo o doslovný přepis zvukového záznamu, ale o 

opis textu zápisu z jednání ZMH, kdy při opisování vznikly rozdílnosti.  

9)   Ve věci informací o pozměnění zvukového záznamu – viz rozhodnutí o odmítnutí této 

části žádosti č.j. MMH/29107/2015 ze dne 1.4.2015 

10)    Organizace práce.     

 

 

 

Příloha      1 – fotokopie listiny ověření zápisu 27. ZMH konaného dne 22.9.2014 

Počet listů 1      
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