
I/64/14 ze dne 29.9.2014 - dotaz  

Otevřený dopis adresovaný havířovskému primátorovi, RMH, ZMH a tajemníkovi 
MMH (26.9.2014) – opravená, přepracovaná a aktualizovaná verze (29.9.2014)  
 
 … S ohledem na shora uvedené podávám stížnost na nesprávný úřední postup 
pana primátora a podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci, který orgán se 
touto mou stížností bude zabývat. Podle výše uvedeného zákona taktéž žádám o 
doslovný přepis vyjádření občana, T. R., a zastupitelů – pana Miroslava 
Kronenberga, pana Leoše Lukaštíka a pana Ing. Zdeňka Osmanczyka, která na 
zasedání ZMH pronesli v souvislosti s projednáváním bodu programu: „Stížnosti p. T. 
R.“. Taktéž žádám o jmenný seznam členů zastupitelstva, kteří hlasovali pro přijetí 
usnesení k tomuto bodu programu. …Tímto podávám stížnost na nesprávný úřední 
postup všech zastupitelů, kteří pro přijetí usnesení k tomuto bodu hlasovali a podle 
zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci, který orgán se touto mou stížností bude 
zabývat. …  
 
… S ohledem na shora uvedené podávám stížnost na nesprávný úřední postup pana 
primátora a podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci, který orgán se touto 
mou stížností bude zabývat. Podle výše uvedeného zákona taktéž žádám o doslovný 
přepis vyjádření občana, T. R., a primátora, pana Ing. Zdeňka Osmanczyka, která na 
zasedání ZMH pronesli v souvislosti s projednáváním té části bodu programu: 
„Interpelace zastupitelů a vystoupení občanů“, která se týkala žádosti T. R. Podle 
zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informaci, který orgán se touto mou stížností bude 
zabývat. …   
      
Očekávám Vaši zprávu. Děkuji.  
Zdravím Vás.  

  

I64/14 ze dne 10.10.2014 - odpověď  

  VÁŠ DOPIS Č. j.:   žádost  

ZE DNE:     26. a 29.09.2014 

NAŠE Č. j.:            MMH/83083/2014 

POČET LISTŮ DOPISU: 3 

    

VYŘIZUJE:   JUDr. Kochová 

TEL.: 596 803 362 

FAX: 596 803 350 

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

DATUM: 10.10.2014 

 

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

 

K jednotlivým Vašim žádostem uvádíme:  

 

1.    K bodu č. 40 „Vyjádření k návrhu člena ZMH Mgr. Jiřího Jekla …“ programu 27. 

Zasedání Zastupitelstva města Havířova (ZMH) konaného dne 22.09.2014 – poskytujeme 

doslovný přepis celého slovního komentáře pana primátora k vystoupení paní S.T.:  

 



Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města:  

Děkuji. Takže potom paní S.T.K., ale má adresu v D. - nebo vlastní nějakou nemovitost na 

území města Havířova aby jako občanka mohla vystoupit? (mimo mikrofon pí T. řekla, že 

nevlastní). 

Dobře, já tedy pro jistotu nechám odhlasovat vaše vystoupení, aby mě nikdo nepodezříval 

z nějaké podjatosti. Kdo je pro, aby paní doktorka k tomuto bodu vystoupila?    

 

2.    Vaší stížností na nesprávný úřední postup pana primátora při vedení rozpravy k bodu č. 66 

programu 27. ZMH konaného dne 22.09.2014, kdy nedal hlasovat o Vašem vystoupení, se 

bude zabývat ZMH.  

 

3.    K bodu č. 66 „Stížnost p. T. R.“  programu 27. ZMH  konaného dne 22.09.2014 – 

poskytujeme doslovný přepis slovního vyjádření  T. R., Miroslava Kronenberga, Leoše 

Lukaštíka a Ing. Zdeňka Osmanczyka:  
 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města:  

Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Kronenberg má slovo. 

Miroslav KRONENBERG, člen ZMH:  

Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, vážené zastupitelky, dneska jsme udělali velký 

precedens.  

Já souhlasím, že jsme nepustili do diskuse v minulosti pana R., poněvadž není občanem 

Havířova. V minulosti zastupoval jednu paní učitelku, která tu pracovala, ale dneska jsme 

pustili do diskuse advokátku, nebo prostě doktorku, pana P. To je prostě taky v rozporu - to co 

jsme hlasovali před tím. Tak držme jednotný metr. Buď pro všechny stejně anebo každému 

individuálně. Ale jestliže tu nemá bydliště, že tu podniká? Podnikat tu může kdokoliv, ale 

nemá tu bydliště, tak nemůže prostě vystupovat na ZMH a obhajovat někoho, kdo tu také 

nemá bydliště. Já mám za to, že bychom se měli každý zamyslet nad sebou, jak přistupujeme 

k řešení těch problémů, které tu jsou. Děkuji vám.  

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města:  

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

Leoš LUKAŠTÍK, člen ZMH:  

Pane Kronenberg, nemáte pravdu, že neměříme všem stejným metrem. Poněvadž já osobně 

jsem to minule inicioval a odhlasovalo se, že pan R. 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 někdo ubližuje mu, nebo paní, kterou zastupuje, nechť se obrátí na 

orgány činné v trestním řízení případně na občansko-právní soud.   

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města:  

Děkuji panu zastupiteli. Dál se nikdo nehlásí do rozpravy, takže tuto končím a pojďme 

hlasovat o usnesení.  

 

4.    Jmenný seznam členů ZMH, kteří hlasovali pro přijetí usnesení k bodu č. 66 programu 27. 

ZMH konaného dne 22.09.2014: 

Ing. Černý Milan, Mgr. Horňáková Michaela, Mgr. Choma Petr, Ing. Jantoš Pavol, Mgr. 

Krokosz Zdislav, Kozák Vojtěch, Ing. Martinek Jiří, Mudra Radim, Ing. Osmaczyk Zdeněk, 

Ing. Petr Břetislav, Polak Miroslav, Radová Eva, Ing. Smrček Petr, Světlíková Jarmila, Ing. 

Šlachta Karel, Fukala Vladislav, PaedDr. Halíková Milada, Bc. Havlíčková Monika, Ing. 

Heczko Eduard, Hegyi Alice, Jeziorski Jaroslav, Kronenberg Miroslav, Mgr. Kupczak Radek, 

Bc. Pawlas Daniel, Sachmerda Karel, Ing. Šebesta Jiří, Ing. Foldyna Tomáš, Mgr. Vachtarčík 

Daniel, Kožmínová Ivana, Ing. Muras Bohuslav, Mgr. Šimek Rudolf, MUDr. Heroková 



Jiřina, MUDr. Hladík Milan, Mgr. Macková Karin, Ing. Merta Pavel, Mgr. Jekl Jiří, RNDr. 

Mach Vladimír.  

 

5.    Vaši stížnost na nesprávný úřední postup všech zastupitelů (37), kteří, dle vašeho názoru, 

nezákonně hlasovali pro přijetí usnesení k bodu č. 66 programu 27. ZMH konaného dne 

22.09.2014, není příslušný projednat žádný orgán města, neboť výkon hlasovacího práva 

členem ZMH režimu vyřizování stížností nepodléhá. Máte-li za to, že usnesení ZMH čís. 

1290/27ZM/2014 ze dne 22.9.2014 je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, 

je ke zjednání nápravy oprávněno Ministerstvo vnitra podle § 124 zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.   

 

6.    Vaší stížností na nesprávný úřední postup pana primátora při vedení rozpravy k bodu č. 

74  „Interpelace zastupitelů a vystoupení občanů“ programu 27. ZMH konaného dne 

22.09.2014, kdy nedal hlasovat o Vašem vystoupení, se bude zabývat ZMH.  

 

7.    K bodu č. 74 „Interpelace zastupitelů a vystoupení občanů“  programu 27. ZMH  

konaného dne 22.09.2014 – poskytujeme doslovný přepis vyjádření  T. R. a Ing. Zdeňka 

Osmanczyka:  

 

Ing. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města:  

Takže tím pádem jsme vyčerpali…   

T. R., občan města Ostravy:  

Pane primátore, já jsem přihlášen…  

(více ze zvukového záznamu nebylo možné odposlechnout, jelikož mluvil mimo mikrofon).  

ng. Zdeněk OSMANCZYK, primátor města:  

Nejste přihlášený, protože to tady nemám, tak prosím Vás nerušte toto zasedání 

zastupitelstva.      

 

 

 

Otisk úředního razítka.       

 

 

 

JUDr. Bohuslava Kochová v.r. 

vedoucí odboru právních služeb                                  

 

 

Příloha 0  

 


