
I/55/14 ze dne 11.8.2014 - dotaz  

VÝPIS  Z  PODÁNÍ  

 

Statutární město Havířov  

k rukám primátora 

pana Ing. Zdeňka Osmanczyka 

z d e  

____________________________  

 

V Ostravě-Radvanicích 11.8.2014 

 

Stížnost a žádost 

 

1)   Tímto podávám stížnost pro porušení zákona č. 106/1999 Sb. … Podle zákona č. 106/1999 

Sb. Vás současně žádám o poskytnutí informace, který orgán se touto mou stížností bude 

zabývat. 

 

2)   Tímto podávám stížnost na nesprávný úřední postup paní JUDr. Bohuslavy Kochové … 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. Vás současně žádám o poskytnutí informace, který orgán se 

touto mou stížností bude zabývat. 

 

3)   Tímto podávám stížnost na nesprávný úřední postup tajemníka MMH … Podle zákona č. 

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

bude zabývat. 

 

4)   Tímto podávám stížnost na nesprávný úřední postup tajemníka MMH … Podle zákona č. 

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

bude zabývat. 

 

5)   Tímto podávám stížnost na nesprávný úřední postup tajemníka MMH … Podle zákona č. 

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

bude zabývat.   

 

Očekávám Vaši zprávu.   

 

Děkuji  

 

T.R.    

 

 

V Havířově dne 25.8.2014  

 

 

Za správnost výpisu: JUDr. Bohuslava Kochová,v.r.                                   

vedoucí odboru právních služeb  

  

I/55/14 ze dne 22.8.2014 - odpověď  



 VÁŠ DOPIS Č.j.:    
  

ZE DNE:     11.8.2014 

NAŠE Č.j.:            OPS/65669/Ko/2014 

POČET LISTŮ DOPISU: 1 

    

VYŘIZUJE:   JUDr. Kochová 

TEL: 596 803 362 

FAX: 596 803 350 

E-MAIL: kochova.bohuslava@havirov-city.cz 
    

DATUM: 22.8.2014 

 

 

 

Poskytnutí informací požadované podle z.č. 106/1999 Sb.  

 

 

I.     Část označená „Vyjádření k přípisu z MMH ze dne 24.7.2014, č.j.: OPS/58049/Ko/2014“:  

 

1)   Vaší stížností na porušení zákona č. 106/1999 Sb. při vyřizování odstavce D) Vaší žádosti 

o poskytnutí informací ze dne 28.4.2014 se bude zabývat Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje. 

 

2)   Vaší stížností na nesprávný úřední postup JUDr. Bohuslavy Kochové se bude zabývat 

tajemník Magistrátu města Havířova.  

 

II.  Část označená „Vyjádření k přípisu z MMH ze dne 6.8.2014, č.j.: ST/61459/Mn/2014“:  

 

Vašimi stížnostmi na nesprávný úřední postup tajemníka Magistrátu města Havířova, 

uvedenými pod body 1), 2) a 3), se bude zabývat primátor města.      

 

 

 

 

 

JUDr. Bohuslava Kochová 

vedoucí odboru právních služeb  

   

Přílohy: 0  

 


