
Statutární město Havířov 

k rukám primátora 
 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

------------------------------------- 
                                                                           V Ostravě-Radvanicích dne 31.7.2015 

  

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. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdy a kdo 

(prosím, jmenovitě) rozhodl o tom, že mé podání ze dne 16.6.2015, adresované taktéž 

RMH, které jsem téhož dne osobně doručil na podatelnu MMH, nebude doručeno 

kolektivnímu orgánu – tj. Radě města Havířova.  

3. … tímto podávám stížnost na jejich nesprávný úřední postup. Podle zákona č. 

106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán (resp., které orgány) se 

touto mou dnešní stížností bude (resp., budou) zabývat. 

4. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdy bylo mé 

podání ze dne 15.9.2014 (doručené na podatelnu MMH dne 16.9.2014) doručeno Radě 

města Havířova a kdy bylo doručeno Zastupitelstvu města Havířova. 

5. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdy bylo mé 

podání ze dne 19.9.2014 doručeno Radě města Havířova a kdy bylo doručeno 

Zastupitelstvu města Havířova. 

6. …Podle zákona č. 106/1999 Sb. proto RMH a tajemníka MMH žádám o poskytnutí 

informací o tom, z jakých důvodů je občanovi opakovaně znemožňováno, aby se 

standardním způsobem písemně obracel na kolektivní orgány města, tj. na RMH a na 

ZMH – resp., z jakých důvodů nejsou jeho podněty a písemnosti, adresované ZMH či 

RMH, těmto kolektivním orgánům záměrně doručovány.  

7. …Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdy se RMH 

touto mou dnešní žádostí zabývala (resp., kdy se jí bude zabývat) a jak o ní jednotliví 

členové RMH (prosím, jmenovitě) hlasovali.  

8. … tímto podávám stížnost pro porušení zákona č. 106/1999 Sb. a podle téhož zákona 

žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou stížností bude zabývat.  

9. … tímto podávám stížnost na její nezákonný postup … a podle zákona č. 106/1999 Sb. 

žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou stížností bude zabývat. 

10.  … tímto podávám dvě stížnosti na nesprávný úřední postup … a podle zákona č. 

106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se těmito dvěma 

stížnostmi konečně začne, zákonným způsobem, zabývat.  

11.  … podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí opisu tohoto seznamu,… 

12.  … Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, zda se RMH 

bude touto mou žádostí zabývat a o poskytnutí informace o tom, zda se touto mou 

žádostí bude zabývat ZMH na svém zasedání v září 2015.  

13.    Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o termínech schůzí 

RMH v měsících srpnu a září 2015. 

14.  … Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, zda se 

zasedání ZMH dne 22.9.2014 osobně zúčastnila také paní X.X.   

15. … a podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám, aby mi byl opis tohoto dodatku poskytnut.  



16. …podávám stížnost na nesprávný (nezákonný) úřední postup … a podle zákona č. 

106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou stížností 

bude zabývat.    

  

    

  

X.X. 

Vrchlického …, 716 00 Ostrava-Radvanice 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

 
ZE DNE:     31.7.2015 
NAŠE Č. j.:            MMH/70319/2015 
NAŠE Sp. zn.: - 
POČET STRAN DOPISU: 2 
  
VYŘIZUJE:    

TEL.:  

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  

  

DATUM: 14.8.2015 

 

 

 

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

k informacím, v.z.p.p. 

 

1. podání ze dne 31.7.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 31.7.2015, sekretariátu 

tajemníka Magistrátu města Havířova (MMH) bylo doručeno 4.8.2015, RMH nebyla 

s ním seznámena 

2. dne 17.6.2015 , pan X.X. 

3. stížností na nesprávný úřední postup pana X.X. se bude zabývat MMH 

4. podání  ze dne 15.9.2014 nebylo doručeno RMH ani Zastupitelstvu města Havířova 

(ZMH) 

5. podání  ze dne 19.9.2014 nebylo doručeno RMH ani ZMH 

6. viz část usnesení RMH čís.  507/10RM/2015 ze dne 18.3.2015: 

Rada města Havířova  

… 

u k l á d á  

nepřekládat Radě města Havířova další podání, jejichž vyřízení nepatří do působnosti 

Rady města Havířova nebo Zastupitelstva města Havířova, není-li jejich autorem osoba 

uvedená v § 16 a § 17 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v.z.p.p.  

         Z: tajemník MMH 

T: trvale 

7. žádostí o zařazení podání do programu ZMH v září 2015 se RMH nezbývala a zda se 

RMH  bude Vaší žádosti zabývat - viz rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti č.j. 

MMH/70312/2015 ze dne 14.8.2015 

informace o tom, jak jednotliví členové RMH o žádosti hlasovali - viz rozhodnutí o 

odmítnutí této části žádosti č.j. MMH/70312/2015 ze dne 14.8.2015 

8. stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace se bude zabývat KÚ 

MSK; podle rozhodnutí KÚ MSK povinný subjekt bude postupovat při vyřízení žádosti o 

poskytnutí chybějící informace 

9. stížností na nesprávný úřední postup paní X.X. se bude zabývat MMH 

10. stížnostmi na nesprávný úřední postup paní X.X. se bude zabývat MMH 

11. poskytnutí opisu seznamu přípisů z města, … - viz rozhodnutí o odmítnutí této části 

žádosti č.j. MMH/70312/2015 ze dne 14.8.2015 

 

 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV  

MMH/70319/2015    
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12. zda se RMH bude zabývat Vaší žádosti -  viz rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti č.j. 

MMH/70312/2015 ze dne 14.8.2015 

   zda se Vaší žádostí bude zabývat 6. ZMH konané dne 14.9.2015 - viz rozhodnutí o  

   odmítnutí této části žádosti č.j. MMH/70312/2015 ze dne 14.8.2015 

13. termíny schůzí RMH: 19.8.2015, 2.9.2015 a 23.9.2015 

14. zasedání ZMH dne 22.9.2015 se paní X.X. osobně zúčastnila 

15. poskytnutí opisu dodatku k dopisu ze dne 1.7.2015 – viz rozhodnutí o odmítnutí této části 

žádosti č.j. MMH/70312/2015 ze dne 14.8.2015 

16. stížností na nesprávný úřední postup paní X.X. se bude zabývat MMH 
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