
Statutární město Havířov 

k rukám primátora 

pana Bc. Daniela Pawlase 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

------------------------------------- 
                                                                           V Ostravě-Radvanicích dne 27.5.2015 

  
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 přípisu tajemníka MMH ze dne 22.4.2015, č.j.:MMH/34960/2015: 
  
… Proto tímto podávám stížnost na nesprávný úřední postup … a podle zákona č. 
106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou 
stížností bude zabývat.  
…žádám, aby tato má stížnost ze dne 26.2.2015 byla prošetřena znovu … a podle 
zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto 
mou stížností bude zabývat. 
… tímto podávám stížnost na 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 stížnost na nesprávný úřední postup … a podle zákona č. 106/1999 Sb. 
žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou stížností bude 
zabývat. 
… žádám, aby tyto mé stížnosti … byly prošetřeny znovu … a podle zákona č. 
106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se těmito mými 
stížnostmi bude zabývat. 
… tímto podávám stížnost na nesprávný úřední postup … a podle zákona č. 
106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou 
stížností bude zabývat.  
… Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdy byla má 
podání ze dne 13.4.2015 a ze dne 27.5.2015 postoupena KÚ MSK. 
… Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, v jak 
dlouhých lhůtách má tajemník MMH prošetřovat stížnosti na pracovníky MMH, a o 
uvedení konkrétního ustanovení zákona, v němž jsou tyto lhůty uvedeny. 
   
   K přípisu vedoucí OPS MMH ze dne 29.4.2015, č.j.:MMH/36355/2015: 
  
   Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdo (tj. název 
kolektivního orgánu, či jméno a příjmení osoby, resp. jména a příjmení osob) rozhodl 
o tom, že mé podání, adresované, mj., RMH, nebude RMH doručeno, resp., že 
nebude RMH předloženo. Kdo tak tedy de facto rozhodl o tom, že nemám právo 
oslovit RMH, a o tom, že Radě města Havířova nebude doručována moje pošta? 

  



   Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, podle kterého 
zákonného ustanovení je MMH orgánem příslušným k projednávání stížností na 
porušení zákona č. 106/1999 Sb. pracovníkem MMH? (Poznámka: Podle údajů mi 
dostupných byl kdysi (ještě v roce 2015!) věcně příslušným orgánem KÚ MSK.) 
Žádám o sdělení, kdy (uveďte, prosím, datum) a na základě kterého právního 
předpisu, přešla věcná příslušnost k projednávání stížností pro porušení zákona č. 
106/1999 Sb. z KÚ MSK na MMH. 
  
   Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace, resp. o poskytnutí 
opisu textu rozhodnutí ZMH, kterým ZMH dne 30.3.2015 pověřilo pana Ing. Eduarda 
Heczka podpisem předmětného dopisu (viz mé podání ze dne 13.4.2015). Současně 
žádám o poskytnutí výčtu důvodů, které ZMH k tomuto pověření vedly.   
     
…tímto podávám stížnost na její nesprávný úřední postup. Podle zákona č. 106/1999 
Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou stížností bude 
zabývat. 
…Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kteří 
pracovníci MMH jsou povinni zajistit, aby zásilka, adresovaná RMH, byla z podatelny 
MMH doručena schůzi RMH. Současně na tyto pracovníky MMH podávám stížnost 
na jejich nesprávný úřední postup a podle zákona č. 106/1999Sb. žádám o 
poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou stížností bude zabývat. 
  
   Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, podle kterého 
konkrétního ustanovení zákona je vedoucí OPS MMH, po předchozím projednání 
s tajemníkem MMH, oprávněna rozhodnout o tom, že RMH nebude doručeno podání, 
které občan adresoval, mj., RMH, a které občan doručil na podatelnu MMH. Kteří 
funkcionáři MMH jsou oprávněni rozhodnout o „zablokování“ pošty (adresované, mj., 
RMH) na podatelně MMH? 

  
   Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, zda RMH 
usnesením č. 507/10RM/2015 ze dne 18.3.2015 (či některým jiným usnesením) 
paušálně rozhodla o tom, že nebude přebírat poštu od občanů (či od nějakého 
konkrétního občana – a pokud ano, od kterého občana), resp., že se nebude zabývat 
podáním (a že se ani neseznámí s obsahem podání!), které jí občan doručil na 
podatelnu MMH. Je Havířov součástí některého právního státu – pokud ano, 
kterého? 

  
   Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán, a 
na základě kterého ustanovení zákona, je oprávněn rozhodnout o tom, kdy můj 
přípis, adresovaný, mj., RMH, bude RMH doručen, resp. předložen (tj., zda bude 
RMH předložen na nejbližším zasedání  RMH, nebo až za měsíc, nebo ještě později, 
nebo nebude předložen nikdy). 
  
   Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdo (resp., 
který orgán) a podle kterého konkrétního ustanovení zákona, je oprávněn rozhodnout 
o tom, kterou část zvukového záznamu ze zasedání ZMH si mohu poslechnout.   
  
  …podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení, zda a kdy se RMH tímto mým 
dnešním podnětem zabývala, a o opis textu usnesení, které RMH v souvislosti 
s tímto mým podnětem přijala. 



  
    
  … Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdy a kterým 
usnesením RMH rozhodla o tom, že mé podání bude zařazeno jako bod programu 
nejbližšího zasedání ZMH. V případě, že RMH hlasováním rozhodne o tom, že toto 
mé podání nebude zařazeno jako bod programu nejbližšího zasedání ZMH, žádám o 
poskytnutí informace o tom, jak jednotliví členové RMH při rozhodování o této 
záležitosti hlasovali.  
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

 
ZE DNE:     27.5.2015 
NAŠE Č. j.:            MMH/51868/2015 
NAŠE Sp. zn.: - 
POČET STRAN DOPISU:  
  
VYŘIZUJE:    

TEL.:  

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  

  

DATUM: 12.6.2015 

 

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

k informacím, v.z.p.p. 

 

strana první, 2. odstavec  

- podání ze dne 27.5.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 28.5.2015, sekretariátu 

tajemníka Magistrátu města Havířova (MMH) bylo doručeno 1.6.2015, Radě města 

Havířova (RMH) bylo předloženo 3.6.2015 

strana první, 3. odstavec  bod 1) 

- stížností na nesprávný úřední postup tajemníka se bude zabývat MMH 

strana první, 4. odstavec  bod 1) 

- stížností ze dne 26.2.2015 na nesprávný úřední postup B.K. se bude zabývat MMH 

strana druhá, 1. odstavec bod 2) 

- stížností na nesprávný úřední postup tajemníka se bude zabývat MMH 

strana druhá, 3. odstavec bod 2) 

- stížností na nesprávný úřední postup tajemníka se bude zabývat MMH 

strana druhá 3. odstavec bod 3) 

- stížnostmi ze dne 16.3.2015 na nesprávný úřední postup B.K. se bude zabývat MMH 

strana druhá a třetí 5. odstavec bod 4) 

- stížností na nesprávný úřední postup tajemníka se bude zabývat MMH 

strana třetí 1. odstavec  bod 4) 

- Vaše podání ze dne 13.4.2015 bylo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) 

MMH postoupeno dne 23.4.2015 (jako odvolání proti rozhodnutí č.j. MMH/26907/2015 ze 

dne 24.3.2015) 

- Vaše podání ze dne 27.5.2015 nebude MMH na KÚ MSK postoupeno, neboť neobsahuje  

odvolání proti rozhodnutí MMH o odmítnutí žádosti podle z.č. 106/1999 Sb. a neobsahuje 

ani stížnost na postup MMH při vyřizování žádosti o informace podle z.č. 106/1999 Sb.    

strana třetí 2. odstavec bod 4) 

- nejpozději do 60 dnů ode dne doručení 

- § 16 odst. 2 písm. g) z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů,   

strana třetí 4. odstavec 

- Ing. Milan Menšík 

 

 

 

Pan T.R. 
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strana třetí 5. odstavec 

- MMH není orgánem příslušným k projednávání stížností na postup při vyřizování žádostí o 

informace podle z.č. 106/1999 Sb. 

- KÚ MSK je i nadále věcně příslušným orgánem k projednávání stížností na postup při 

vyřizování žádostí o informace podle z.č. 106/1999 Sb. 

strana třetí 6. odstavec 

- Usnesení čís. 146/4ZM/2015 ze dne 30.3.2015: 

Zastupitelstvo města Havířova 

b e r e   n a   v ě d o m í  

1. stížnost pana T.R. ze dne 12.1.2015 (příloha č. 1) na nesprávný postup bývalého 

primátora města Z.O. při zpracování návrhu pořadu jednání ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Havířova konaného dne 7.11.2014, do kterého nezařadil stížnost 

pana T.R. ze dne 31.10.2014 (příloha č. 2)  

2. stížnost pana T.R. ze dne 2.2.2015 (příloha č. 3) na nesprávný postup primátora  města 

D.P., když podání pana T.R. ze dne 12.12.2014 (příloha č. 4) nepředložil k projednání 

na 5. schůzi Rady města Havířova dne 17.12.2014  

3. podání p. T.R. ze dne 5.3.2015 (příloha č. 5) poukazující na „nezákonné excesy v 

havířovské veřejné správě“ a stížnost na nesprávný postup blíže neurčených členů 

ZMH, kteří „nepoukázali na nekalé praktiky“  

k o n s t a t u j e 

1. že v napadeném postupu bývalého primátora města Z.O. a v napadeném postupu 

primátora města D.P. neshledalo pochybení 

2. že v budoucnu Zastupitelstvo města Havířova nebude projednávat stížnosti na 

nesprávný postup bývalého primátora města Z.O. 

p o v ě ř u j e 

náměstka primátora Ing. Eduarda Heczka podpisem odpovědi ve znění dle Přílohy č. 6 

- výčet důvodů, které vedly ZMH k pověření Ing. Heczka podepsáním dopisu (č.j. 

MMH/29129/2015 ze dne 1.4.2015) – viz rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti č.j. 

MMH/51895/2015 ze dne 12.6.2015 

strana třetí 7. odstavec  

- stížností na nesprávný úřední postup B.K. se bude zabývat MMH 

- pracovníci podatelny MMH nejsou povinni zajistit doručení zásilek přímo schůzi Rady 

města Havířova (RMH), doručené zásilky předávají příslušným pracovištím MMH v rámci 

pracovního pořádku   

strana čtvrtá 1. odstavec 

- postup vedoucí OPS MMH a tajemníka MMH není upraven žádným právním předpisem, 

ale samostatným rozhodnutím RMH čís. 507/10RM/2015 ze dne 18.3.2015 

- žádní zaměstnanci či funkcionáři MMH nejsou oprávněni rozhodnout o „zablokování“ 

jakékoliv pošty na podatelně MMH 

strana čtvrtá 2. odstavec 

- RMH usnesením čís. 507/10RM/2015 ze dne 18.3.2015 nerozhodla, že nebude projednávat 

podání od všech občanů, ale vyloučila z projednávání pouze ta podání občanů jiných obcí 

(tj. těch, kteří nesplňují podmínky § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb.), která svým 

obsahem nepatří do působnosti Rady města Havířova nebo Zastupitelstva města Havířova 

- podle čl. 1 bod 13. Ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb.,  

Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se na území České republiky  

vytváří vyšší územní samosprávný celek Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, 

vymezený m.j. územím okresu Karviná. Podle Přílohy č. 1 vyhlášky č.  564/2005 Sb., o 

stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění 
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pozdějších předpisů, území obce Havířov je součástí okresu Karviná. Podle tohoto je město 

Havířov součástí České republiky a podle čl. 1 odst. 1 ústavního zákona České národní 

rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Česká 

republika … demokratický právní stát …  

strana čtvrtá 3. odstavec 

- o tom, kdy bude podání předloženo na RMH rozhoduje tajemník MMH nebo člen ZMH, 

který je předkladatelem materiálu pro příslušnou schůzi RMH 

a) podle § 82 písm. a) zákona č. 128/200 Sb., mají právo členové zastupitelstva obce při 

výkonu své funkce předkládat RMH své návrhy na projednání, ale ani v tomto případě 

právní předpis konkrétně lhůty nestanoví 

b) podle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví 

podrobnosti o jednání rady – Jednací řád RMH ze dne 10.6.2009 (zveřejněn na: 

http://www.havirov-city.cz/rada-mesta/jednaci-rad-rady-mesta-havirova-6_cz.html) 

rovněž tento lhůtu pro předložení doručených podání na schůzi RMH nestanoví  

strana čtvrtá 4. odstavec 

- poslechnout si můžete kteroukoliv část zvukového záznamu ze zasedání ZMH bez 

rozhodnutí orgánu obce 

strana čtvrtá 5. odstavec 

- RMH  se obsahem Vašeho podnětu ze dne 27.5.2015 zabývala, ale v souvislosti s Vašimi 

podněty na „nezákonné excesy paní B.K. a pana M.M.“ neexistuje žádné usnesení RMH 

v této věci 

strana pátá 2. odstavec 

- RMH rozhodla dne 3.6.2015 

- RMH rozhodla usnesením čís. 814/16RM/2015 tak, že Vaše podání nebude zařazeno jako 

bod programu nejbližšího ZMH; usnesení zní takto: 

Rada města Havířova 

n e s c h v a l u j e 

zařazení dopisu pana T.R. ze dne 27.5.2015 do programu 5. zasedání Zastupitelstva města 

Havířova, které se bude konat dne 15. června 2015 

Průběh hlasování:  

Pro:                 9 

Proti:  0  

Zdržel se:        1              

Nehlasoval: 0 

Omluveni:     1 

Přítomno 10 členů RMH 

- jak jednotliví členové RMH hlasovali - viz rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti č.j. 

MMH/51895/2015 ze dne 12.6.2015 
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