
Statutární město Havířov 

k rukám primátora 

pana X.X. 
Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

------------------------------------- 
                                                                           V Ostravě-Radvanicích dne 30.9.2015 

  
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. … a podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, který 

orgán (a kdy – uveďte, prosím, datum) se touto mou stížností na primátora bude 
zabývat.       

  
3. … Podle zákona č. 106/1999 Sb. proto žádám o poskytnutí informací o tom, co 

tajemník v tomto případě vlastně vyhodnocoval,  
 

4. … na základě kterého ustanovení zákona tak činil,  
 

5. … k jakému závěru tajemník při onom vyhodnocování dospěl  
 

6. … a jak svůj závěr tajemník odůvodnil.   
  
7. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, kdy (uveďte, 

prosím datum) primátor na schůzi Rady města Havířova informoval RMH o tom, 
že před kolektivním orgánem (Radou města Havířova) je zatajována existence 
podání, adresovaných také RMH, obsahujících podněty s informacemi o dosud 
neřešených nezákonných excesech v havířovské veřejné správě.  

  
8. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, které 

konkrétní ustanovení zákona některému zastupiteli či úředníkovi magistrátu 
umožňuje, aby rozhodl o izolaci kolektivního orgánu veřejné správy (RMH či ZMH) 
od informací o dosud neřešených nezákonných excesech v havířovské veřejné 
správě. 

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

kolektivní orgán, tj. Rada města Havířova, tímto mým dnešním podáním, včetně 
výše uvedené žádosti, zabývala,  

 
10. …zda a kdy si RMH od MMH vyžádala (resp. zda si vyžádá) výše zmíněnou 

souhrnnou zprávu,  
 

11. … jaká konkrétní opatření, směřující k obnovení zákonnosti v havířovské veřejné 
správě, RMH přijala a  

 



12. … zda bude (případně, z jakých důvodů nebude) problematika dosud řádně 
neřešených nezákonných excesů v havířovské veřejné správě zařazena jako bod 
programu jednání nejbližšího zasedání ZMH.  

 
13. Podle téhož zákona pak žádám o poskytnutí informací o tom, jak o problematice, 

související s tímto mým dnešním podáním, hlasovali (prosím, jmenovitě) jednotliví 
členové RMH.   

  
14. Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, na základě 

kterého ustanovení zákona je kolektivní orgán (Rada města Havířova) oprávněn 
rozhodnout o tom, že tomuto kolektivnímu orgánu (Radě města Havířova) 
nebudou doručována podání, která mu byla adresována. 

  
15.  Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, na základě 

kterého ustanovení zákona je kolektivní orgán (Zastupitelstvo města Havířova) 
oprávněn rozhodnout o tom, že tomuto kolektivnímu orgánu (Zastupitelstvu města 
Havířova) nebudou doručována podání, která mu byla adresována. 

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

(v období od 12.12.2014 do 31.12.2015 včetně) konaly, resp., kdy se uskuteční, 
schůze RMH – prosím tedy o výpis všech termínů schůzí RMH za toto období. 

  
    
  
                                                                                            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:     30.9.2015 
NAŠE Č. j.:            MMH/93859/2015 
NAŠE Sp. zn.: - 
POČET STRAN DOPISU: 2 
  
VYŘIZUJE:    

TEL.:  

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  

  

DATUM: 15.10.2015 

 

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

k informacím, v.z.p.p. 

 

1. podání ze dne 30.9.2015 bylo sekretariátu primátora doručeno 1.10.2015, sekretariátu 

tajemníka Magistrátu města Havířova (MMH) bylo doručeno 2.10.2015, Radě města 

Havířova (RMH) bude předloženo 21.10.2015   

2. Zastupitelstvo města Havířova (ZMH) dne 2.11.2015 

3. tajemník MMH vyhodnocoval Vaše podání ze dne 16.6.2015; v dopise primátora č.j. 

MMM/78594/2015 ze dne 3.9.2015 místo slova „jejím“ má být správně uvedeno slovo 

„jeho“ 

4. § 109 odst. 3 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů  

5. nepředložit RMH Vaše podání ze dne 16.6.2015 

6. vyřízení obsahu Vašeho podání ze dne 16.6.2015 nepatří do působnosti RMH ani ZMH a 

jako občan města Ostravy nejste osobou uvedenou v § 16 a § 17 zák. č. 128/2000 Sb., která 

má ze zákona právo požadovat projednání určité záležitosti RMH nebo ZMH nebo má 

právo podávat RMH nebo ZMH návrhy, připomínky a podněty 

7. primátor města o tom nikdy na schůzi RMH neinformoval, protože tato podání byla 

doručena jako otevřený dopis členům ZMH 

8. žádný právní předpis neopravňuje zastupitele či úředníka MMH izolovat RMH či ZMH od 

informací, které jim náleží  

9. Vaším podáním ze dne 30.9.2015 se RMH bude zabývat 21.10.2015; toto podání bude 

předloženo v plném rozsahu tj včetně Vaší „Žádosti adresované Radě města Havířova“ 

10. RMH si nikdy od MMH nevyžádala žádnou souhrnnou zprávu „o nezákonných excesech 

mnohých zastupitelů i mnohých pracovníků MMH …“ 

11. protože nedošlo k porušení zákonnosti v havířovské veřejné správě, RMH nepřijala žádná 

konkrétní následná opatření   

12. o programu jednání nejbližšího zasedání ZMH bude RMH rozhodovat až 21.10.2015 

13. vzhledem k tomu, že Vaše podání bude předloženo RMH až 21.10.2015, výsledek 

hlasování bude znám až po tomto datu  

14. žádný právní předpis neupravuje, která podání nemají být RMH doručena 

15. žádný právní předpis neupravuje, která podání nemají být ZMH doručena 

 

 

 

 



statutární město Havířov  

MMH/93859/2015    
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16. výpis termínů schůzí RMH od 12.12.2014 do 31.12.2015: 

2014 I. pololetí 2015 II. pololetí 2015 

17.12.2014 14.01.2015  

04.02.2015  

18.02.2015  

04.03.2015  

18.03.2015  

25.03.2015 

08.04.2015  

22.04.2015 

29.04.2015  

20.05.2015  

03.06.2015 

24.06.2015  

22.07.2015 

05.08.2015 

19.08.2015 

02.09.2015 

23.09.2015 

07.10.2015 

21.10.2015 

11.11.2015 

02.12.2015 

16.12.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IČO: 00297488                                                Tel.:  596 803 111                        E-mail: posta@havirov-city.cz 

DIČ: CZ00297488                                           Fax:  596 803 350              ID datové schránky:7zhb6tn 

 

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

 
 
VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 
 

 
ZE DNE:     30.9.2015 
NAŠE Č. j.:            MMH/99678/2015 
NAŠE Sp. zn.: - 
POČET STRAN DOPISU: 1 
  
VYŘIZUJE:    

TEL.:  

FAX: 596 811 276 

E-MAIL:  

  

DATUM: 2.11.2015 

 

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

k informacím, v.z.p.p. – doplnění  

 

9. Vaším podáním ze dne 30.9.2015 se Rada města Havířova (RMH) zabývala dne 

21.10.2015; toto Vaše podání bylo předloženo v plném rozsahu, tj včetně Vaší „Žádosti 

adresované Radě města Havířova“ 

10. RMH si dne 21.10.2015 od Magistrátu města Havířova (MMH) nevyžádala žádnou 

souhrnnou zprávu „o nezákonných excesech mnohých zastupitelů i mnohých pracovníků 

MMH …“ 

12. RMH dne 21.10.2015 rozhodla nezařadit Vámi uváděnou problematiku  „dosud řádně 

neřešených nezákonných excesů v havířovské veřejné správě“ jako bod programu jednání  

7. zasedání Zastupitelstva města Havířova (ZMH) konaného dne 2.11.2015 

13. všech 11 členů RMH v bodu č. 67 „ Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města 

Havířova“ programu jednání dne 21.10.2015 hlasovalo pro neschválení zařazení Vaší 

žádosti ze dne 30.9.2015 do programu 7. zasedání ZMH  (pro návrh usnesení hlasovali: 

Bc. Daniel Pawlas, Mgr. Daniel Vachtarčík, Bc. Ivan Bureš, Ing. Eduard Heczko, Bc. Alena 

Olšoková,  Róbert Masarovič, MSc., Bc. Josef Bělica, Petr Hrabčák, Alice Hegyi, Mgr. 

Tomáš Ptáček a JUDr. Štefan Langer). 
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