
Statutární město Havířov 

k rukám primátora 

pana Bc. Daniela Pawlase 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

------------------------------------- 
                                                                           V Ostravě-Radvanicích dne 16.6.2015 

  
Odvolání, stížnost a žádost 
  
  
1. … 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.  

2. a 3. …   O poskytnutí předmětného přepisu ze zvukového záznamu ze zasedání 
ZMH dne 22.9.2014 jsem žádal opakovaně … Podle zákona č. 106/1999 Sb. 
proto žádám o poskytnutí souhrnné informace o tom, v čem se liší přípis ze dne 
27.5.2015 od předchozích přípisů a o informaci o tom, proč k těmto odlišnostem 
došlo.   

4. ...   Na první straně výše zmíněného přípisu jsem s úžasem „objevil“ následující 
pasáž textu: „Řečník neidentifikován“. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o 
poskytnutí informace o tom, kdo rozhodl o použití této formulace,  

5. proč se tato formulace neobjevila již v předchozích přípisech z MMH,  
6. jaké konkrétní kroky učinil MMH k identifikaci onoho řečníka,  
7. zda pracovníci MMH požádali o spolupráci při identifikaci řečníka některé, dosud 

žijící, účastníky zasedání ZMH dne 22.9.2014 (například pana Ing. Z.O., pana 
Bc. D.P., paní PaedDr. M.H.).  

8. Podle zákona č. 106/1999 Sb., žádám o poskytnutí informace o tom, zda 
pracovníci MMH mnou výše navržené svědky o poskytnutí předmětné informace 
požádali a,  

9. pokud nepožádali, žádám o poskytnutí informace o tom, proč nepožádali.  
10. K přípisu tajemníka MMH ze dne 27.5.2015, č.j.:MMH/45558/2015: 

Výše zmíněný přípis je rozhodnutím, proti kterému tímto podávám odvolání. … 
podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace, který orgán se 
tímto mým dnešním odvoláním bude zabývat. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

 
ZE DNE:     16.6.2015 
NAŠE Č. j.:            MMH/55638/2015 
NAŠE Sp. zn.: - 
POČET STRAN DOPISU: 3 
  
VYŘIZUJE:    

TEL.:  

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  

  

DATUM: 1.7.2015 

 

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

k informacím, v.z.p.p. 

 

1. podání ze dne 16.6.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 16.6.2015, sekretariátu 

tajemníka Magistrátu města Havířova (MMH) bylo doručeno 17.6.2015, Radě města 

Havířova (RMH) nebude předloženo.  

2. doslovný přepis zvukového záznamu bodu č. 65 programu 27. Zastupitelstva města 

Havířova (ZMH) dne 22.9.2014 ze dne 27.5.2015 se od opisu ze dne 11.3.2015 liší 

takto: 

Text ze dne 27.5.2015 Text ze dne 11.3.2015 

Ing. Z.O., primátor města (ČSSD) 

Do rozpravy se nikdo nehlásí, … 

…budeme hlasovat o návrhu usnesení 

k bodu 65.   

Pro - 42 usnesení bylo schváleno. 

Ing. Z.O., primátor města  

 

Není dotaz, končím rozpravu, … 

… prosím o hlasování.  

Text není uveden 

 

doslovný přepis zvukového záznamu bodu č. 66 programu 27. ZMH dne 22.9.2014 ze dne 

27.5.2015 se od opisu ze dne 11.3.2015 a opisu ze dne 10.10.2014 liší takto: 

 

Text ze dne 27.5.2015 Text ze dne 11.3.2015 Text ze dne 10.10.2014 

Ing. Z.O., primátor města 

(ČSSD) 

Bod 66 – stížnost pana T.R. 

otevírám rozpravu.  

Ing. Z.O., primátor města  

 

 

Otevírám rozpravu. 

Ing. Z.O., primátor města  

 

 

Otevírám rozpravu. 

Řečník neidentifikován 

mohu se přihlásit do 

rozpravy?  

 

Text není uveden 

 

 

Text není uveden 

 

Ing. Z.O., primátor města 

(ČSSD) 

do rozpravy se… a pan K.  

Ing. Z.O., primátor města 

 

Text není uveden 

Ing. Z.O., primátor města  

 

Text není uveden 

M.K., člen Zastupitelstva 

města Havířova (KSČM) 

… zastupoval zde jednu paní 

… 

M.K., člen Zastupitelstva 

města Havířova  

V minulosti zastupoval jednu 

paní … 

M.K., člen ZMH 

    

V minulosti zastupoval jednu 

paní … 

 

Pan 

T.R. 
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… to co hlasovali před tym, 

…  

… každému  prostě 

individuálně … 

… podnikat tu může cokoliv, 

… 

… vystupovat na 

Zastupitelstvu města 

Havířova … 

…, který tu taky nemá 

bydliště. 

Čili prosím vás pěkně … 

… já myslím za to, že … 

… bychom jsme měli se … 

… - to co hlasovali před tím, 

… 

… každému  individuálně … 

 

… podnikat tu může cokoliv, 

… 

… vystupovat na ZMH … 

 

 

…, kdo tu nemá také bydliště. 

 

Text není uveden 

Já myslím za to, že … 

… že bychom  jsme se měli … 

… - to co jsme hlasovali před 

tím, … 

… každému  individuálně … 

 

… podnikat tu může kdokoliv, 

… 

… vystupovat na ZMH … 

 

 

…, kdo tu také nemá bydliště. 

 

Text není uveden. 

Já mám za to, že … 

… že bychom se měli … 

Ing. Z.O., primátor města 

(ČSSD) 

Pan Lukaštík, pan zastupitel 

Lukaštík. 

Ing. Z.O., primátor města 

 
Pan Lukaštík.  

Ing. Z.O., primátor města  

 
Pan Lukaštík.  

L.L., člen Zastupitelstva 

města Havířova (ODS) 

… že mu někdo ubližuje, … 

… občanskoprávní soud. 

L.L., člen Zastupitelstva 

města Havířova 

… že někdo ubližuje mu, … 

… občansko právní soud. 

L.L., člen ZMH 

 

… že někdo ubližuje mu, … 

… občansko-právní soud. 

Ing. Z.O., primátor města 

(ČSSD) 

… takž tuto končím a … 

… hlasovat o návrhu 

usnesení … 

Pro - 37, zdrželi se - 3, 2 - 

nehlasovali, usnesení bylo 

přijato.  

Ing. Z.O., primátor města 

 

… takž tuto končím a … 

… hlasovat o usnesení … 

 

Text není uveden  

Ing. Z.O., primátor města  

 

… takže tuto končím a … 

… hlasovat o usnesení … 

 

Text není uveden 

 

3. zjištěné odlišnosti (jak jsou uvedeny výše) oproti doslovnému přepisu zvukového záznamu 

nejsou výrazné a jsou dány způsobem zpracování zápisu o průběhu zasedání ZMH a 

provádění opisu textu.    

4. pro použití formulace „řečník neidentifikován“ v doslovnému přepisu zvukového záznamu 

se rozhodla zapisovatelka pí V.M. 

5. v předchozích přípisech nebyl důvod tuto pasáž uvádět 

6. MMH žádné kroky k identifikaci onoho řečníka neprovedl  

7. pracovníci MMH nepožádali žádné účastníky zasedání ZMH dne 22.9.2014 o spolupráci 

při identifikaci onoho řečníka  

8. pracovníci MMH Vámi navržené svědky (pana Ing. Z.O., pana Bc. D.P., paní PaedDr. 

M.H.) nepožádali o poskytnutí informace vedoucí k identifikaci onoho řečníka 

9. o poskytnutí informace vedoucí k identifikaci onoho řečníka pracovníci žádné svědky 

nepožádali, protože neshledali důvod (první přihlášený řečník do rozpravy k bodu 66 byl 

až zastupitel pan M.K., který řádně vystoupil a obsah jeho vstoupení je uveden v zápise 

z 27. ZMH konaného dne 22.9.2014 ) 

10. odvoláním proti rozhodnutí tajemníka MMH ze dne 27.5.2015 se bude zabývat Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje. 
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