
Statutární město Havířov 

k rukám primátora 

pana X.X. 
Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

------------------------------------- 
                                                                           V Ostravě-Radvanicích dne 24.8.2015 

  
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. …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.  

3. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, zda výše 
zmíněnou patnáctidenní lhůtou je míněno 15 dní kalendářních či 15 dní 
pracovních.  

4. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom kdy bylo 
(resp., kdy bude) mé podání ze dne 31.7.2015 doručeno RMH. 

5. Který pracovník MMH (prosím, jmenovitě) se bude zabývat mou stížností na         
nesprávný úřední postup tajemníka MMH. 

6. Zda je primátor oprávněn zabývat se stížnostmi na nesprávný úřední postup         
tajemníka  MMH. 

7. Kdo (prosím, jmenovitě), a na základě kterého konkrétního ustanovení        
příslušného právního předpisu, rozhodl o tom, že mé podání ze dne 15.9.2014 

    nebude doručeno RMH ani ZMH. 
8. Kdo (prosím, jmenovitě), a na základě kterého konkrétního ustanovení        

příslušného   právního předpisu, rozhodl o tom, že mé podání ze dne 19.9.2014 
    nebude doručeno RMH ani ZMH. 
9. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, která z mých 

podání byla doručena RMH  
10. … žádám o informaci o tom, na základě kterého konkrétního ustanovení 

příslušného právního předpisu byla má podání RMH doručena. 
11. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci o tom, podle kterých 

konkrétních zákonných předpisů problematika, týkající se nezákonných excesů 
vysokých představitelů ZMH a MMH, nezákonných postupů některých členů RMH 
a ZMH, nepatří do působnosti Rady města Havířova a Zastupitelstva města 
Havířova. … 

12.   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)  

13. … a jak o ní jednotliví členové RMH (prosím, jmenovitě) hlasovali.   
14. …Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdy 

(uveďte, prosím, datum) se touto problematikou (obsaženou v předmětném 
příspěvku pana X.X. zabývala RMH  

15. …a kdy (uveďte, prosím, datum) se touto problematikou zabývalo ZMH.  
 



16. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace, zda se RMH 
tímto návrhem zabývala  

17. …a o tom, jak jednotliví členové v této záležitosti hlasovali.  
18.  Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který 

pracovník MMH (prosím, jmenovitě) se bude zabývat mými stížnostmi na 
nesprávný úřední postup paní X.X. (viz mé podání ze dne 31.7.2015). 

19.  Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, z jakých 
důvodů (resp. na základě kterých konkrétních skutečností) je v zápise ze zasedání 
ZMH, konaného dne 22.9.2014, jeden a tentýž občan v jednom případě uváděn 
slovy: „řečník neidentifikován“ a v jiném případě je týž občan uváděn plným 
jménem a příjmením.  

20. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, proč tento 
občan nebyl jménem a příjmením uváděn v obou případech. 

21. … 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.  

22. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, zda výše 
zmíněnou patnáctidenní lhůtou je míněno 15 dní kalendářních či 15 dní 
pracovních.   

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

  
            X.X.  

                                                                   Vrchlického 54, 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:     24.8.2015 
NAŠE Č. j.:            MMH/ 80832/2015 
NAŠE Sp. zn.: - 
POČET STRAN DOPISU: 2 
  
VYŘIZUJE:    

TEL.:  

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  

  

DATUM: 9.9.2015 

 

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

k informacím, v.z.p.p. 

 

1. podání ze dne 24.8.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 25.8.2015, sekretariátu 

tajemníka Magistrátu města Havířova (MMH) bylo doručeno 26.8.2015, Rada města 

Havířova (RMH) byla s částí jeho obsahu, týkající se žádosti o zařazení na program 

zasedání ZMH v září 2015, seznámena 2.9.2015 v rámci projednávání návrhu programu 6. 

ZMH dne 14.9.2015  

2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) 

3. podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. - 15 „dnů ode dne přijetí žádosti“  

4. dne 19.8.2015 bylo doručeno členům RMH, dne 2.9.2015 bylo doručeno RMH 

k rozhodnutí, zda bude zařazeno do návrhu  programu 6. ZMH dne 14.9.2015 

5. Bc. Daniel Pawlas, primátor města (který není pracovníkem MMH) 

6.  ano, je oprávněn  

7. každý z adresátů Vašeho otevřeného dopisu (e-mail) ze dne 15.9.2014, kterému byl         

Váš e-mail doručen a který se rozhodl nevyužít svého oprávnění navrhnout jeho          

projednání v RMH či ZMH  podle § 82 a podle § 94 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů   

Prokazatelní příjemci Vašeho e-mailu dle spisové dokumentace MMH: Ing. Zdeněk 

Osmanczyk, Ing. Milan Menšík 

8. každý z adresátů Vašeho otevřeného dopisu (e-mailu) ze dne 19.9.2014, kterému byl Váš 

e-mail doručen a který se rozhodl nevyužít svého oprávnění navrhnout jeho projednání 

v RMH či ZMH  podle § 82 a podle § 94 zákona č. 128/2000 Sb. 

Prokazatelní příjemci Vašeho e-mailu dle spisové dokumentace MMH: Ing. Zdeněk 

Osmanczyk, Ing. Milan Menšík 

9. RMH (nebo členům RMH) byla od 7.11.2014 doručena tato Vaše podání ze dne: 

12.12.2014, 12.1.2015, 2.2.2015, 26.2.2015, 5.3.2015, 27.5.2015, 28.6.2015, 31.7.2015 a 

24.8.2015  

10. na základě § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.   

11. žádný konkrétní zákon nestanoví, že problematika týkající se „nezákonných excesů“ 

vysokých představitelů ZMH a MMH, problematika „nezákonných postupů“ 

některých členů RMH a ZMH, nepatří do působnosti RMH a ZMH; není vyloučeno, 

že se RMH nebo ZMH touto problematikou zabývat může 

12. 2.9.2015 

 

Pan 

X.X. 

Vrchlického 519/54 

716 00 OSTRAVA-RADVANICE 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV  

MMH/80832/2015    
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13. všech 11 členů RMH (Bc. Daniel Pawlas, Ing. Eduard Heczko, Mgr. Daniel 

Vachtarčík, Bc. Ivan Bureš, Bc. Alena Olšoková, Peter Hrabčak, Róbert Masarovič, 

MSc., Bc. Josef Bělica, Alice Hegyi, Mgr. Tomáš Ptáček, JUDr. Štefan Langer)  

hlasovalo pro usnesení „neschvaluje zařazení žádostí pana Tomáše Rejče ze dne … 

24.8.2015 do programu 6. zasedání ZMH k projednání“ 

14. RMH dne 26.11.2014 

15. ZMH dne 15.12.2014 

16. RMH dne 2.9.2015 se návrhem nezabývala 

17. členové RMH  dne 2.9.2015 o této záležitosti nehlasovali 

18. Ing. Milan Menšík 

19. neexistuje žádný důvod, proč by měl být jeden a tentýž občan v zápise o průběhu 27. 

zasedání ZMH konaného dne 22.9.2014 v jednom případě uváděn slovy „řečník 

neidentifikován“ a jiném případě uváděn plným jménem a příjmením, protože slova 

„řečník neidentifikován“ v předmětný zápis neobsahuje 

20. neexistuje žádný důvod, proč by občan nebyl jménem a příjmením uváděn v obou 

případech, protože každý vystupující občan je v zápise o průběhu 27. zasedání ZMH 

konaného dne 22.9.2014 označen stejně a to jménem a příjmením event. dalším 

doplňujícím označením  

21. KÚ MSK 

22. podle § 15 odst. 1 písm. d) ve vazbě na § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. – 

ve lhůtě pro vyřízení žádosti tj. - 15 „dnů ode dne přijetí žádosti“ 

23. KÚ MSK 
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