
Statutární město Havířov 

k rukám primátora 

pana X.X. 
Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

------------------------------------- 
                                                                           V Ostravě-Radvanicích dne 10.8.2015 

  
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. Podle zákona č. 106/1999 Sb. proto žádám o poskytnutí informace o tom, kdo 
je oním „neidentifikovaným řečníkem“ – žádám o poskytnutí křestního jména a 
příjmení onoho řečníka.   

3. Podávám proto 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.  

4. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, jakým 
konkrétním postupem povinný subjekt postupoval, aby dne 7.8.2015 mnou 
požadovanou informaci fakticky měl. 

5.  – žádám taktéž o uvedení důvodů, které vedly k tomu, že povinný subjekt 
mnou požadovanou informaci dne 12.6.2015 údajně fakticky neměl.   

6. … tímto podávám odvolání, a podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o 
poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou stížností bude zabývat.  

7. … a na základě zákona č. 106/1999 Sb. tímto nyní žádám o poskytnutí 
informace o tom, jaké důvody vedly k tomu, že dopis podepsal náměstek 
primátora.   

8. …Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kolik 
přepisů zvukového záznamu ze zasedání ZMH dne 22.9.2014 bylo pořízeno,  

9. kdy (uveďte, prosím, datum) byly tyto přepisy pořízeny,  
10. titul, křestní jméno a příjmení pracovníka (či pracovníků) MMH, kteří tyto přepisy 

pořídili.  
11. Žádám také o uvedení data, kdy byly tyto přepisy (přepisy zvukového záznamu 

ze zasedání ZMH dne 22.9.2014) předloženy primátorovi a ověřovatelům 
zápisu ze zasedání ZMH dne 22.9.2014. 

12. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí souhrnné informace o tom, 
kdy byla má podání (počínaje mým podáním ze dne 12.12.2014 a tímto mým 
dnešním podáním konče) doručena Radě města Havířova  

13. a o uvedení titulu, křestního jména a příjmení příslušného zastupitele, či 
pracovníka MMH, který rozhodl o tom, že mé podání nebude doručeno RMH na 
jejím nejbližším zasedání. 

14. Závěrem, podle zákona č. 106/1999 Sb., žádám o poskytnutí informace o tom, 
zda mi byl v období od 28.7.2015 do 6.8.2015 z MMH odeslán nějaký přípis – a 
pokud ano, o uvedení čísla jednacího a data, kterým byl onen přípis označen. 

 

                                                                                            X.X. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

 
ZE DNE:     10.8.2015 
NAŠE Č. j.:            MMH/74034/2015 
NAŠE Sp. zn.: - 
POČET STRAN DOPISU:  
  
VYŘIZUJE:    

TEL.:  

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  

  

DATUM: 25.8.2015 

 

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

k informacím, v.z.p.p. 

 

1. podání ze dne 10.8.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 11.8.2015, sekretariátu 

tajemníka Magistrátu města Havířova (MMH) bylo doručeno 12.8.2015, Rada města 

Havířova (RMH) nebyla s jeho obsahem seznámena 

2. poskytnutí křestního jména a příjmení „neidentifikovaného řečníka“ - viz rozhodnutí o 

odmítnutí této části žádosti č.j. MMH/73652/2015 ze dne 25.8.2015 

3. stížností na nesprávný úřední postup JUDr. Bohuslavy Kochové se bude zabývat MMH 

4. požádal o spolupráci zaměstnance oddělení informatiky organizačního odboru MMH 

5. příslušní zaměstnanci odboru kancelář primátora MMH v dokumentaci k 16. schůzi RMH 

konané dne 3.6.2015 protokol o hlasování neměli a o jeho elektronické formě nevěděli 

6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

7. vykonání pověřovací části rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova (ZMH) čís. 

146/4ZM/2015 ze dne 30.3.2015  

8. přepis zvukového záznamu celého zasedání ZMH dne 22.9.2014 nebyl pořízen; byl 

pořízen jeden přepis části zvukového záznamu    

9. 19.5.2015 

10. paní Vladimíra Mikulášová 

11. nebyl předložen primátorovi ani ověřovatelům zápisu ze zasedání ZMH dne 22.9.2014 

12. ze dne 12.12.2014 – RMH doručeno 14.1.2015; ze dne 12.1.2015 a 2.2.2015 – RMH 

doručeno 18.2.2015; ze dne 26.2.2015 a 5.3.2015 – RMH doručeno 18.3.2015; ze dne 

16.3.2015 – RMH nedoručeno; ze dne 13.4.2015 – RMH nedoručeno; ze dne 27.5.2015 – 

RMH doručeno 3.6.2015; ze dne 16.6.2015 – RMH nedoručeno; ze dne 28.6.2015 – 

RMH nedoručeno; ze dne 31.7.2015 – členům RMH doručeno 19.8.2015; ze dne 

10.8.2015 – RMH nedoručeno 

13. Ing. Milan Menšík 

14. žádný přípis nebyl odeslán. 
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