
Statutární město Havířov 

k rukám primátora 

pana X.X. 
Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

------------------------------------- 
                                                                           V Ostravě-Radvanicích dne 29.8.2015 

  
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. žádám o poskytnutí informace o tom, kdo (prosím, 

jmenovitě),  
 

3. …a z jakého důvodu, rozhodl o tom, že mé podání ze dne 10.8.2015 (doručené na 
podatelnu MMH dne 11.8.2015) nebude doručeno RMH. 

 

4. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kteří 
zaměstnanci odboru kancelář primátora (prosím o jejich jmenný seznam – tj. 
seznam, obsahující nejen křestní jména, ale i příjmení a případně i tituly) údajně 
nevěděli o existenci elektronické formy protokolu o hlasování z 16. schůze RMH 
dne 3.6.2015.  

  
5. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, zda paní X.X. 

také nevěděla o existenci elektronické formy protokolu o hlasování z 16. schůze 
RMH dne 3.6.2015.  

  
6. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdy (uveďte, 

prosím, datum) se paní X.X. dozvěděla o tom, že existuje také elektronická forma 
protokolu o hlasování ze schůze RMH.  

  
7. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace – opisu příslušné 

pasáže z materiálů ze schůze RMH, které byly podkladovým materiálem pro 
pověřovací část rozhodnutí ZMH č. 146/4ZM/2015 ze dne 30.3.2015. 

  
8. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, čím se liší 

přepis části zvukového záznamu (údajně pořízený dne 19.5.2015 paní X.X.) od 
textu písemného záznamu ze zasedání ZMH (který následně podepsal primátor a 
ověřovatelé zápisu).   

  
9. …  Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, ze kterých 

dokumentů paní X.X. citovala. 
  



10.  Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdo 
(prosím, jmenovitě) dal paní X.X. pokyn, na jehož základě dne 19.5.2015 pořídila 
přepis předmětné části zvukového záznamu. 

  
    
11. … tímto podávám odvolání. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí 

informace o tom, který orgán se tímto mým odvoláním bude zabývat.   
 

12. … Podávám proto stížnost na porušení zákona č. 106/1999 Sb. a podle téhož 
zákona žádám o poskytnutí informace o tom, který orgán se touto mou stížností 
bude zabývat.  

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

dopověď na „pomocnou“ otázku, kdo (uveďte, prosím titul, jméno a příjmení) … na 
jednom místě zápisu bez problémů ztotožnil.  
 

 
14. …a jakým způsobem řečníka na jednom místě zápisu bez problémů ztotožnil.  
 
15. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci - o citaci těch pasáží 

z oněch přepisů, které tajemník MMH označuje slovním spojením: „nahodilé 
výkřiky“.  

  
16. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, jakým 

postupem může mimohavířovský občan dosáhnout toho, aby ZMH hlasováním 
rozhodlo o tom, zda může vystoupit v rozpravě či v diskusi na zasedání ZMH. 
Jinými slovy řečeno – napište mi, prosím, jak musí takový občan postupovat, aby 
ZMH o jeho požadavku hlasovalo.  

  
17.   ... Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který 

orgán může takovéto nezákonné rozhodnutí zrušit.  
  
    
  
                                                                                            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:     29.8.2015 
NAŠE Č. j.:            MMH/83066/2015 
NAŠE Sp. zn.: - 
POČET STRAN DOPISU: 4 
  
VYŘIZUJE:    

TEL.:  

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  

  

DATUM: 15.9.2015 

 

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

k informacím, v.z.p.p. 

 

1. podání ze dne 29.8.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 31.8.2015, sekretariátu 

tajemníka Magistrátu města Havířova (MMH) bylo doručeno 1.9.2015, Radě města 

Havířova (RMH) nebylo předloženo 

2. pan X.X. 

3. obsah podání nepatří do působnosti RMH 

4. pí X.X., pí X.X. 

5. ke dni 12.6.2015 nevěděla 

6. 21.7.2015 

7. podkladový materiál pro 8. schůzi RMH konanou dne 18.2.2015 neobsahuje žádnou pasáž 

patřící k pověřovací části rozhodnutí Zastupitelstva města Havířova (ZMH) čís. 

146/4ZM/2015 ze dne 30.3.2015  

podkladový materiál pro 10. schůzi RMH konanou dne 18.3.2015 neobsahuje žádnou 

pasáž patřící k pověřovací části rozhodnutí ZMH čís. 146/4ZM/2015 ze dne 30.3.2015  

8. rozdíly mezi přepisem části zvukového záznamu a zápisem z 27. zasedání ZMH dne 

22.9.2015 jsou vyznačeny zvýrazněním textu: 

 

Bod 65 a 66 programu 27. ZMH dne 22.9.2014 – Stížnost p. X.X.   

Doslovný přepis části zvukového záznamu 27. 

ZMH dne 22.9.2014 

Vyhotovený 19.5.2015 

Text ověřeného Zápisu o průběhu 27. ZMH dne 

22.9.2014 

Vyhotovený dne 29.9.2014 

 

X.X., primátor města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo 

nehlásí, budeme hlasovat o návrhu usnesení 

k bodu 65.    

 

Pro – 42 

  

 

 

 

X.X., primátor města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu. Není dotaz, končím rozpravu,  

prosím o hlasování.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
Pro:                            42 

Proti:                        0 

Zdržel se                  0 

Nehlasoval:              0 

Omluveni:   1      
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usnesení bylo schváleno.  

 

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

X.X., primátor města (ČSSD) 

Bod 66 – stížnost pana X.X. otevírám rozpravu.  

Řečník neidentifikován 

mohu se přihlásit do rozpravy?  

X.X., primátor města (ČSSD) 

do rozpravy se … a pan X.X., pan zastupitel 

X.X. má slovo 

X.X., člen Zastupitelstva města Havířova 

(KSČM) 

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, 

zastupitelky, dneska jsme udělali velký 

precedens. Já souhlasím, že jsme nepustili do 

diskuse v minulosti pana X.X., poněvadž není 

občanem Havířova, zastupoval zde jednu paní 

učitelku, která tu pracovala, ale dneska jsme 

pustili do diskuse advokátku nebo prostě 

doktorku pana X.X.. To je prostě taky v rozporu 

to co hlasovali před tym, tak držme jednotný 

metr. Buď pro všechny stejně anebo každému 

prostě individuálně, ale jestliže tu nemá bydliště, 

že tu podniká, podnikat tu může cokoliv, ale 

nemá tu bydliště, tak nemůže prostě vystupovat 

na Zastupitelstvu města Havířova a obhajovat 

někoho, který tu taky nemá bydliště. Čili prosím 

vás pěkně já myslím za to, že bychom jsme měli 

se každý zamyslet nad sebou, jak přistupujeme 

k řešení těch problémů, které tu jsou, děkuji 

vám.  

X.X., primátor města (ČSSD) 

Ano, děkuji za názor, je to názor, děkuju. Pan 

X.X., pan zastupitel X.X. 

 

X.X., člen Zastupitelstva města Havířova (ODS) 

Pane X.X., nemáte pravdu, že neměříme všem 

stejným metrem, poněvadž já osobně jsem 

minule inicioval a odhlasovalo se, že pan X.X. 

tady mohl vystoupit, vystoupil, jak vystoupil, 

prostě dneska mě také znova oslovil, jestli bych 

nebyl znova ochoten se toho zhostit, ale já jsem 

mu říkal už dávno v minulosti, že pakliže má 

pochybnosti o tom, že něco není v rámci zákona, 

nebo že mu někdo ubližuje, nebo paní, kterou 

zastupuje, nechť se obrátí na orgány činné 

v trestním řízení případně na občanskoprávní 

soud.   

 

X.X., primátor města (ČSSD) 

Otevírám rozpravu.  

 

 

 

Pan zastupitel X.X. má slovo 

 

X.X., člen Zastupitelstva města Havířova 

(KSČM) 

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, vážené 

zastupitelky, dneska jsme udělali velký precedens. 

Já souhlasím, že jsme nepustili do diskuse 

v minulosti pana X.X., poněvadž není občanem 

Havířova, v minulosti zastupoval jednu paní 

učitelku, která tu pracovala. Ale dneska jsme pustili 

do diskuse advokátku, nebo prostě doktorku pana 

X.X.. To je prostě taky v rozporu to co hlasovali 

před tym. Tak držme jednotný metr. Buď pro 

všechny stejně anebo každému individuálně. Ale 

jestliže tu nemá bydliště, že tu podniká. Podnikat tu 

může cokoliv, ale nemá tu bydliště, tak nemůže 

prostě vystupovat na ZMH a obhajovat někoho, kdo 

tu nemá také bydliště.  

 

Já myslím za to, že bychom jsme měli se každý 

zamyslet nad sebou jak přistupujeme k řešení těch 

problémů, které tu jsou. Děkuji vám.  

 

X.X., primátor města (ČSSD) 

Ano, děkuji za názor. Je to názor, děkuju. Pan X.X..  

 

 

X.X., člen Zastupitelstva města Havířova (ODS) 

Pane X.X., nemáte pravdu, že neměříme všem 

stejným metrem. Poněvadž já osobně jsem minule 

inicioval a odhlasovalo se, že pan X.X. tady mohl 

vystoupit. Vystoupil jak vystoupil, prostě dneska 

mě také znova oslovil, jestli bych nebyl znova 

ochoten se toho zhostit, ale já jsem mu říkal už 

dávno v minulosti, že pakliže má pochybnosti o 

tom, že něco není v rámci zákona, nebo že mu 

někdo ubližuje, nebo paní, kterou zastupuje, nechť 

se obrátí na orgány činné v trestním řízení případně 

na občansko právní soud.   
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X.X., primátor města (ČSSD) 

Děkuji panu zastupiteli. Dál se nikdo nehlásí do 

rozpravy, takž tuto končím a pojďme hlasovat o 

návrhu usnesení.  

 

Pro - 37, zdrželi se - 3, 2 - nehlasovali,  

 

 

 

 

 

 

 

usnesení bylo přijato.  

 

X.X., primátor města (ČSSD) 

Děkuji panu zastupiteli. Dál se nikdo nehlásí do 

rozpravy, takž tuto končím a pojďme hlasovat o 

usnesení.  

 

Hlasování o návrhu usnesení: 

Pro:                              37 

Proti:                        0 

Zdržel se                  3 

Nehlasoval:              2 

Omluveni:   1      

Přítomno celkem 42 členů 

 

Přijaté usnesení: 

 

 

9. opisy textu (nikoliv citace) byly provedeny ze zápisu 27. zasedání ZMH konaného dne 

22.9.2014 

10. paní X.X. 

11. Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) 

12. KÚ MSK 

13. pí X.X. 

14. způsob určení totožnosti řečníka uvedeného v zápise o průběhu bodu č. 74 ZMH 

22.9.2014 - viz rozhodnutí o odmítnutí této části žádosti č. j. MMH/83065/2015 ze dne 

15.9.2015 

15. z doslovného přepisu zvukového záznamu bodu č. 66 zasedání ZMH 22.9.2015: „mohu 

se přihlásit do rozpravy?“ 

16. přesvědčit kteréhokoliv člena ZMH, aby navrhl hlasování ZMH o umožnění vystoupení 

občana jiné obce v rozpravě (ke konkrétnímu bodu programu zasedání ZMH) nebo v bodu 

programu ZMH „Interpelace a vystoupení občanů“ (k problematice, která není zařazena do 

programu zasedání ZMH) 

17. orgán, který je příslušný rozhodnout o odvolání  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Bohuslava Kochová 

vedoucí odboru právních služeb  
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Příloha 0 
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