
I/2/15 ze dne 12.1.2015 - dotaz  

Doručeno: 12.1.2015  
  MMH/3071/2015    
Statutární město Havířov  

k rukám primátora  

pana Bc. Daniela Pawlase  

Svornosti 86/2  

736 01 Havířov-Město  

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

V Ostravě-Radvanicích dne 12.1.2015  
 
 
Odvolání, stížnost a žádost  
 
Vážený pane primátore,  
 
 tímto volně navazuji na svá podání, adresovaná v období od 19.12.2013 k rukám 
představitelů města. …  

 
Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací:  
1) Kdy bylo mé podání ze dne 12.12.2014 doručeno primátorovi, kdy tajemníkovi 
MMH a kdy vedoucí OPS MMH.  
2) Kdo rozhodl o postoupení mého podání ze dne 12.12.2014 vedoucí OPS MMH.  
3) Který orgán, a na základě kterých ustanovení právních předpisů, rozhodl o tom, že 
mé podání ze dne 12.12.2014 nebude předloženo RMH.  
 
… Podle zákona č. 106/1999 Sb. proto 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.  
 
Dnes se vyjadřuji zejména k níže uvedeným přípisům z MMH.  
 
K přípisu vedoucí OPS MMH ze dne 27.12.2014, č.j.: MMH/106632/2014:  
Přípis údajně reaguje na mé podání ze dne 12.12.2014, doručené na podatelnu 
MMH dne 12.12.2014. Mám za to, že požadované informace mi měly být poskytnuty 
v patnáctidenní lhůtě, tj. nejpozději dne 28.12.2014. Výše zmíněné podání mi však 
bylo poštou doručeno až dne 30.12.2014, aniž by došlo k tzv. uložení zásilky na 
poště. S ohledem na shora uvedené podávám stížnost na porušení zákona č. 
106/1999 Sb. a podle téhož zákona žádám o informaci o tom, který orgán se touto 
mou dnešní stížností bude zabývat, a o informaci o důvodech, které bránily 
seznámení schůze RMH s obsahem mého podání ze dne 12.12.2014 (jak jsem 
v tomto podání požadoval).  
… jsem požadoval informaci k pěti stížnostem a byla mi poskytnuta pouze informace 
k jediné stížnosti …dodatečně žádám, aby i zbylé čtyři výše zmíněné stížnosti byly 
neprodleně postoupeny k prošetření příslušným orgánům (tj. MMH a ZMH) a abych 
byl podle zákona č. 106/1999 Sb. vyrozuměn o tom, kdy obdržím zprávy o projednání 
těchto čtyř stížností příslušnými orgány (tj. MMH či ZMH).  



    
Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, zda mi paní 
JUDr. Bohuslava Kochová svoji výše zmíněnou nesprávnou informaci ke čtyřem 
stížnostem podala „z vlastní iniciativy“ či na pokyn pana Bc. Daniela Pawlase, pana 
Ing. Milana Menšíka či někoho dalšího.  
    
Podle zákona č. 106/1999 Sb. jsem žádal o poskytnutí opisu oficiálního přípisu JUDr. 
Bohuslavy Kochové, opatřeného jejím podpisem, číslem jednacím, datem 
18.09.2014, apod., v němž jsou uvedeny i informace, které mi sdělila e-mailem dne 
18.9.2014 ve 13:39:22 hod. Požadovaná informace mi však poskytnuta nebyla, aniž 
bylo zákonným způsobem rozhodnuto o odmítnutí mé žádosti o poskytnutí 
informace. Proto tímto podávám stížnost na porušení zákona č. 106/1999 Sb. a 
podle téhož zákona žádám o poskytnutí informace, který orgán se touto mou 
stížností bude zabývat. Skutečnost, že mi paní JUDr. Bohuslava Kochová dne 
18.9.2014 neodeslala žádný oficiální přípis (opatřený jejím podpisem, číslem 
jednacím, datem, apod.) považuji za projev jejího neprofesionálního přístupu a tímto 
podávám stížnost na její nesprávný úřední postup. Podle zákona č. 106/1999 Sb. 
žádám o poskytnutí informace, který orgán se touto mou stížností bude zabývat.  
    
Podle zákona č. 106/1999 Sb. jsem žádal o informaci, resp. o opis textu, který byl 
zastupitelům poskytnut jako podkladový materiál k výše zmíněnému bodu č. 66. Tyto 
materiály, označené v přípise z MMH jako „Příloha č. 1“, mi údajně budou poskytnuty 
po uhrazení nákladů, vyčíslených v oznámení. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám 
o poskytnutí informace o struktuře výše zmíněné, údajně 32 stran textu obsahující, 
„Přílohy č. 1“ následovně – uveďte, prosím, názvy jednotlivých dokumentů, data 
jejich vyhotovení, a počty stran jejich textu.  
   
…podávám stížnost na nesprávný úřední postup pana Ing. Zdeňka Osmanczyka, 
pana Ing. Milana Menšíka a paní JUDr. Bohuslavy Kochové, neboť nezajistili, aby 
výše uvedená stížnost byla zařazena na pořad nejbližšího zasedání ZMH – tj. 
zasedání, konaného dne 7.11.2014. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o 
poskytnutí informace o tom, které orgány se touto stížností na výše uvedené tři 
významné představitele města budou zabývat.  
    
Podle zákona č. 106/1999 Sb. jsem znovu žádal o poskytnutí doslovného přepisu 
slovního vyjádření T.R.. Znovu jsem žádal proto, neboť v předmětném přípise z MMH 
ze dne 10.10.2014 …však předmětný doslovný přepis slovního vyjádření T.R. 
uveden není …– proto, v souvislosti s jejím přípisem ze dne 10.10.2014, podávám 
stížnost na nesprávný úřední postup paní JUDr. Bohuslavy Kochové, a podle zákona 
č. 106/1999 Sb. žádám o informaci, který orgán se touto mou stížností bude zabývat.  
   
…paní JUDr. Bohuslava Kochová mi požadovanou informaci neposkytla ani 
10.10.2014 ani 27.12.2014 … Podávám proto dvě stížnost na nesprávný úřední 
postup paní JUDr. Bohuslavy Kochové (jednu, v souvislosti s jejím přípisem ze dne 
10.10.2014, a druhou, v souvislosti s jejím přípisem ze dne 27.12.2014!) a podle 
zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení, který orgán se bude těmito dvěma 
stížnostmi zabývat.  
 
… Paní JUDr. Bohuslava Kochová mi požadovanou informaci neposkytla, aniž by 
poskytnutí požadované informace zákonným způsobem – tj. rozhodnutím – odmítla. 



Proto, podávám stížnost na porušení zákona č. 106/1999 Sb. a podle téhož zákona 
žádám o poskytnutí informace, který orgán se touto mou stížností bude zabývat.  
 

3) Paní JUDr. Bohuslava Kochová se mě svým tvrzením: „(tzn., že informace Vám již 
byla poskytnuta),“ mohla pokusit uvést v omyl. Podávám proto stížnost na nesprávný 
úřední postup paní JUDr. Bohuslavy Kochové a stížnost na porušení zákona č. 
106/1999 Sb. – podle téhož zákona žádám o informaci, který orgán se touto mou 
stížností bude zabývat.  
 
4) Vzhledem k tomu, že jsem (již dvakrát požadovaný!) doslovný přepis slovního 
vyjádření T.R.(k bodu č. 66!) dosud neobdržel, žádám o něj, podle zákona č. 
106/1999 Sb., potřetí!!!  
… Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci, resp. o doslovný opis pasáže 
textu z podkladových materiálů, předložených zastupitelům před zahájením zasedání 
ZMH dne 15.12.2014, v níž se praví něco o tom, zda předmětné stížnosti T.R. jsou či 
nejsou důvodné.  
Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci, resp. o doslovný opis pasáže textu 
z podkladových materiálů, předložených Radě města Havířova na schůzi RMH, která 
se, před zasedáním ZMH dne 15.12.2014, problematikou předmětných stížností T.R. 
zabývala – žádám také o poskytnutí informací: kdy se tato schůze RMH konala, číslo 
bodu usnesení RMH k danému bodu, kdo (prosím, jmenovitě) pro přijetí tohoto bodu 
usnesení hlasoval, kdo (prosím, jmenovitě) RMH k tomuto bodu předložil podkladový 
materiál a kdo (prosím, jmenovitě) předmětný podkladový materiál zpracoval.    
    
K přípisu tajemníka MMH ze dne 27.12.2014, č.j.: MMH/106633/2014:  
Přípis obsahuje rozhodnutí, proti kterému tímto podávám odvolání. …  

Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace, který orgán se tímto 
mým odvoláním bude zabývat.  
…   
                                                                                             
 
T.R.    

  

I/2/15 ze dne 27.1.2015 - odpověď  

VÁŠ DOPIS Č. j.:     

ZE DNE:     12.1.2015 

NAŠE Č. j.:            MMH/8135/2015 

NAŠE Sp. zn.: - 

POČET STRAN DOPISU: 4 

    

VYŘIZUJE:   JUDr. Bohuslava Kochová 

TEL.: 596 803 362 

FAX: 596 811 276 

E-MAIL: kochova.bohuslava@havirov-city.cz 
    

DATUM: 27.1.2015 

 

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

k informacím, v.z.p.p.   

 



strana první, odst. 1  

-       podání ze dne 12.12.2014 bylo sekretariátu primátora doručeno 12.12.2014, sekretariátu 

tajemníka MMH doručeno 17.12.2014, sekretariátu odboru právních služeb doručeno 

17.12.2014 

-       o postoupení podání ze dne 12.12.2014 na odbor právních služeb rozhodl tajemník MMH 

-       podání ze dne 12.12.2014 bylo předloženo k projednání Radě města Havířova (RMH) dne 

14.1.2015  

 

strana první, odst. 2  

-       podání ze dne 12.1.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 12.1.2015, sekretariátu 

tajemníka MMH doručeno 16.1.2015, podání ze dne 12.1.2015 RMH dosud předloženo 

nebylo  

 

strana první, odst. 4  

-       stížností „na porušení“ zákona č. 106/1999 Sb. se bude zabývat Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) 

-       předložení podání ze dne 12.12.2014 na schůzi RMH dne 17.12. 2014 nebránily žádné 

důvody    

 

strana druhá, odst. 6 

-       podání ze dne 10.7.2011, 31.8.2011, 7.11.2011 a 28.11.2011 již byla MMH vyřízena a 

zodpovězena - proto další zprávu o jejich projednání MMH neobdržíte; způsob vyřízení 

předmětných stížností radou města posoudilo Zastupitelstvo města Havířova (ZMH) dne 

26.1.2015 a schválenou odpověď obdržíte do 30 dnů    

-       JUDr. Bohuslava Kochová při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 

106/1999 Sb. postupuje samostatně    

 

strana druhá, odst. 8 

-       stížností „na porušení“ zákona č. 106/1999 Sb. se bude zabývat KÚ MSK  

-       stížností na nesprávný úřední postup JUDr. Bohuslavy Kochové při vyřízení Vašeho 

podání ze dne 15.9.2014 formou e-mailu se nebudu zabývat žádný orgán, neboť obsahově 

shodnou stížností (ze dne 31.10.2014) se již zabýval MMH – viz sdělení z 5.12.2014   

 

strana druhá, odst. 9 

-       Struktura 32 stran textu Příloha č. 1 dopisu č.j. MMH/106632/2014 ze dne 27.12.2014 - 

kopie materiálu k bodu programu č. 66 „Stížnost p. T.R.“ pro ZMH  dne 22.9.2014 je 

následující: 

1.  strana – titulní strana materiálu pro 27. ZMH dne 22.9.2014, datum zpracování před 

12.9.2014    

2.    – 4. strana -  Příloha č. 1 písm. a) materiálu: stížnost na nesprávný postup – dopis ze dne 

3.6.2014 

5.  – 6. strana -  + odpověď města č.j. OPS/43658/Ko/2014 ze dne 11.6.2014 

7. - 11. strana -  Příloha č. 1 písm. b) materiálu: stížnost na nesprávný postup – dopis ze dne 

4.6.2014 

12.- 15. strana -  + odpověď města č.j. ST/45194/Mn/2014 ze dne 16.6.2014 

16.- 21.strana - Příloha č. 1 písm. c) materiálu: stížnost na nesprávný postup – dopis ze dne 

6.6.2014 

22.- 23. strana - + odpověď města č.j. OPS/47038/Ko/2014 ze dne 23.6.2014 

24.- 27. strana - Příloha č. 1 písm. d) materiálu: stížnost na nesprávný postup - dopis ze 

dne 10.6.2014   



28.- 31. strana- + odpověď města č.j. ST/47061/Mn/2014 ze dne 24.6.2014 vč. 1 strany. 

Přílohy k této odpovědi (Zápis z periodického hodnocení ředitelů …  první strana) 

32. strana - Příloha č. 2 materiálu – Návrh odpovědi   

 

Strana třetí, odst. 10 

-       stížností na nesprávný úřední postup JUDr. Bohuslavy Kochové a Ing. Milana Menšíka při 

sestavování programu ustavujícího zasedání ZMH dne 7.11.2014 se bude zabývat MMH  

- stížností na nesprávný úřední postup Ing. Zdeňka Osmanczyka, bývalého primátora města, 

při sestavování programu ustavujícího zasedání ZMH dne 7.11.2014 se bude zabývat ZMH  

 

Strana třetí, odst. 11 

-       stížností na nesprávný úřední postup JUDr. Bohuslavy Kochové při vyřízení žádosti o 

zaslání doslovného přepisu slovního vyjádření…k bodu č. 66 programu ZMH dne 22.9.2014 

se bude zabývat MMH  

 

Strana třetí, odst. 12 bod 1) 

-       stížností č. 1 na nesprávný úřední postup JUDr. Bohuslavy Kochové se bude zabývat 

MMH  

 

Strana čtvrtá, odst. 12 bod 2) 

-       stížností „na porušení“ zákona č. 106/1999 Sb. se bude zabývat KÚ MSK      

 

Strana čtvrtá, odst. 12 bod 3) 

-       stížností na nesprávný úřední postup JUDr. Bohuslavy Kochové, spočívající v podání 

údajně mylné informace v dopise č.j. MMH/106632/2014 ze dne 27.12.2014, se bude zabývat 

MMH podle rozhodnutí KÚ MSK  

 

Strana čtvrtá, odst. 12 bod 4) 

-       doslovný přepis všech slovních vyjádření v rozpravě k bodu č. 66 programu ZMH dne 

22.9.2014, jak jsou uvedena v ověřeném zápise o průběhu tohoto ZMH, Vám již byl 

poskytnut   

 

Strana čtvrtá, odst. 13 

-       Z návrhu usnesení pro 2. ZMH dne 15.12.2014 k bodu č. 49 programu - Stížnost 

T.R.:„Zastupitelstvo města Havířova   

b e r e   n a   v ě d o m í    

stížnosti na nesprávný postup Ing. Zdeňka Osmanczyka, bývalého primátora města, které 

zaslal p. T.R. dne 26.9.2014 a v opravené verzi dne 29.9.2014 (viz příloha č. 1)  a sdělení k ní 

ze dne 10.10.2014 (příloha č. 2)  

k o n s t a t u j e,  

že uvedené stížnosti na postup bývalého primátora města nejsou důvodné 

p o v ě ř u j e  

tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi dle přílohy č. 3“ Z důvodové zprávy k 

materiálu pro 2. ZMH dne 15.12.2014 k bodu č. 49 -Stížnost T.R.:„Podle § 16, odst. 2, písm. 

c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, má občan obce, který dosáhl 18 let právo vyjadřovat na 

zasedání zastupitelstva obce v souladu s Jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným 

věcem. Toto právo dále upravuje článek 9 Jednacího řádu ZMH, kdy omezuje vystoupení 

občana obce na 3 minuty s případným dalším minutovým vyjádřením. K vystoupení se 

občané přihlašují u pracovníků magistrátu pořizující zápis, kde prokazují, že jsou občany 

obce. Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o nesprávný úřední postup.“Z Přílohy č. 3 - 



Návrh odpovědi, k materiálu pro 2. ZMH dne 15.12.2014 k bodu č. 49 - Stížnost T.R.:„Vaše 

stížnosti na nesprávný postup bývalého primátora města při řízení zasedání Zastupitelstva 

města Havířova dne 22.9. 2014 neshledalo zastupitelstvo důvodnými. 

-       Z návrhu usnesení pro 3. RMH dne 26.11.2014 k bodu č. 39 programu – Stížnost p.  T.R.:  

„Rada města Havířova  

d o p o r u č u j e  

Zastupitelstvu města Havířova  

vzít na vědomí stížnosti na nesprávný postup Ing. Zdeňka Osmanczyka, bývalého primátora 

města, které zaslal p. T.R. dne 26.9.2014 a v opravené verzi dne 29.9.2014 (viz příloha 1) a 

sdělení k ní ze dne 10.10. 2014 (příloha č. 2) konstatuje, že uvedené stížnosti na postup 

bývalého primátora města nejsou důvodné.  

pověřit tajemníka magistrátu města podpisem odpovědi dle přílohy č. 3“   

 

Z důvodové zprávy k materiálu pro 3. RMH dne 26.11.2014 k bodu č. 39 programu – Stížnost 

p.  T.R.:  

„Podle § 16, odst. 2, písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích má občan obce, který dosáhl 18 

let právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s Jednacím řádem svá 

stanoviska k projednávaným věcem. Toto právo dále upravuje článek 9 Jednacího řádu ZMH, 

kdy omezuje vystoupení občana obce na 3 minuty s případným dalším minutovým 

vyjádřením. K vystoupení se občané přihlašují u pracovníků magistrátu pořizující zápis, kde 

prokazují, že jsou občany obce. Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o nesprávný úřední 

postup.“ 

Z Přílohy č. 3 - Návrh odpovědi, pro 3. RMH dne 26.11.2014 k bodu č. 39 programu – 

Stížnost p.  T.R.:  

„Vaše stížnosti na nesprávný postup bývalého primátora města při řízení zasedání 

Zastupitelstva města Havířova dne 22.9. 2014 neshledalo zastupitelstvo důvodnými.“ 

-       3. schůze RMH se konala 26.11.2014, k bodu č. 39  programu bylo přijato usnesení čís. 

95/3RM/2014, pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní členové RMH (Bc. Daniel Pawlas, 

Mgr. Daniel Vachtarčík, Bc. Ivan Bureš, Ing. Eduard Heczko, Bc. Alena Olšoková,  Bc. Josef 

Bělica, Petr Hrabčák, Alice Hegyi, Mgr. Tomáš Ptáček, JUDr. Štefan Langer), podkladový 

materiál předložil Ing. Milan Menšík, podkladový materiál zpracoval Ing. Milan Menšík.   

 

Strana pátá, odst. 15  

-       odvoláním se bude zabývat Krajský úřad Moravskoslezského kraje.     

 

 

Otisk úředního razítka    

 

 

JUDr. Bohuslava Kochová v.r. 

vedoucí odboru právních služeb               

 

Příloha 0                       

 

 


