
I/7/15 ze dne 2.2.2015 - dotaz  

Statutární město Havířov 
k rukám primátora 
pana Bc. Daniela Pawlase 
Svornosti 86/2 
736 01 Havířov-Město 
------------------------------------- 
 
2.2.2015  
 
Stížnost a žádost  
 
…    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.      
 
Dnes se vyjadřuji zejména k níže uvedeným přípisům.     
 
K přípisu náměstka primátora E.H. ze dne 26.1.2015, č.j.: MMH/ručně psané/2015: 
Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací: 
1) Proč byl výše zmíněný přípis, ze dne 26.1.2015, odeslán až dne 28.1.2015 (když o 
den později napsaný přípis, ze dne 27.1.2015, č.j.:MMH/8135/2015 byl odeslán již 
dne 27.1.2015)? 
2) Proč je ve výše zmíněném přípise ze dne 26.1.2015 část čísla jednacího napsána 
ručně, když v o den starším přípise, č.j..MMH/8135/2015, je celé číslo jednací 
napsáno strojem? Kdo část čísla jednacího dopsal ručně? Současně žádám o 
strojem napsané celé číslo jednací přípisu ze dne 26.1.2015. 
3) Proč výše zmíněný přípis, ze dne 26.1.2015 (který údajně vyřizoval tajemník 
MMH), nepodepsal tajemník nebo primátor? 
4) Kdo a kdy pověřil podepsáním přípisu ze dne 26.1.2015 náměstka primátora, 
pana E.H.? Proč přípis není opatřen podpisovou doložkou primátora města a 
doplňující informací o tom, že náměstek primátora přípis podepisuje v zastoupení 
primátora města? 
5) Žádám o poskytnutí opisu textu přípisu, kterým bylo zastupitelům, před 
hlasováním na zasedání ZMH dne 26.1.2015, sděleno, že mé stížnosti 
(specifikované v přípise ze dne 26.1.2015) nejsou důvodné.  
6) Žádám o poskytnutí opisu textu přípisu, kterým bylo zastupitelům, před 
hlasováním na zasedání ZMH dne 26.1.2015, sděleno, aby ZMH konstatovalo, že se 
nebude zabývat usneseními RMH (specifikovanými v přípise ze dne 26.1.2015).  
7) Žádám o sdělení pořadového čísla a celého názvu bodu programu jednání 
zasedání ZMH dne 26.1.2015, v jehož rámci ZMH údajně konstatovalo, že se nebude 
zabývat usneseními RMH (specifikovanými v přípise ze dne 26.1.2015).      
 
K přípisu vedoucí OPS MMH ze dne 27.1.2015, č.j.: MMH/8135/2015: 
… 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. …   
Podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informací:  
1) Který představitel města (primátor?, tajemník?, vedoucí OPS MMH?...) byl povinen 



mé podání ze dne 12.12.2014 předložit na schůzi RMH dne 17.12.2014? Tímto 
podávám stížnost na nesprávný úřední postup onoho představitele města, který mé 
podání ze dne 12.12.2014 na schůzi RMH dne 17.12.2014 nepředložil (ač to bylo 
jeho povinností) a žádám o informaci, který orgán se touto mou stížností bude 
zabývat. 
2) Kdo (jmenovitě) předložil mé podání ze dne 12.12.2014 k projednání RMH dne 
14.1.2015?   
3) Prosím o termíny všech zasedání RMH v období od 12.12.2014 do 14.1.2015. 
4) Proč bylo mé podání ze dne 12.12.2014 RMH předloženo až dne 14.1.2015? 
5) Čím je způsobena skutečnost, že mé podání ze dne 12.12.2014 bylo sekretariátu 
primátora doručeno téhož dne, tj. dne 12.12.2014, sekretariátu tajemníka MMH až 
dne 17.12.2014 (tj. o 5 dní později) a RMH až dne 14.1.2015 (tj. o 33 dní později!)? 
6) Kdy a kým bylo mé podání ze dne 12.1.2015 předloženo RMH? 
7) Prosím o termíny všech zasedání RMH v období od 14.1.2015 do 27.1.2015. 
8) Proč mé podání ze dne 12.1.2015 nebylo do 27.1.2015 předloženo k projednání 
RMH? Kdo z představitelů města (jmenovitě) za to nese odpovědnost? Tímto na 
onoho odpovědného představitele města podávám stížnost pro nesprávný úřední 
postup a žádám o informaci, který orgán se touto mou stížností bude zabývat. 
9) Paní B.K. mi ve svém výše zmíněném přípise oznamuje, že stížností „na porušení“ 
zákona se bude zabývat… Žádám o poskytnutí informace, proč slovní spojení (na 
porušení) dala do uvozovek – mělo to snad znamenat, že k porušení zákona 
nedošlo?  
10) V podání ze dne 12.1.2015 jsem, na straně č. 2, podal následující dvě stížnosti, 
směřující proti paní B.K., a to: …Žádám o poskytnutí informací o tom, které orgány 
se těmito dvěma mými (pro přehlednost – kurzívou psanými) stížnostmi zabývají.  
11) … Podávám proto stížnost na nesprávný, a tedy nezákonný, úřední postup paní 
B.K. a žádám o poskytnutí informace, který orgán se touto mou stížností bude 
zabývat. 
12) Paní B.K. dne 27.1.2015, mj., píše: „…a schválenou odpověď obdržíte do 30 
dnů“. Žádám o poskytnutí informace, zda výše zmíněné podání ze dne 26.1.2015, 
podepsané náměstkem primátora, panem E.H., je onou přislíbenou odpovědí, kterou 
jsem měl obdržet do 30-ti dnů. 
13) Žádám o sdělení pořadového čísla a celého názvu bodu programu jednání 
zasedání ZMH dne 26.1.2015, v jehož rámci ZMH údajně posoudilo způsob vyřízení 
předmětných stížností radou města… - viz můj předchozí bod 12). 
14) … žádám pouze o poskytnutí opisu poslední, tj. 32., strany tohoto textu, údajně 
nazvané „Návrh odpovědi“. 
15) Žádám o informaci, zda tedy, před zasedáním ZMH dne 22.9.2014, bylo 
každému ze 43 zastupitelů poskytnuto oněch 32 stran textu – viz můj předchozí, výše 
uvedený, bod 14) a zda tyto materiály byly zastupitelům předloženy ve vytištěné, tj. v 
„papírové“, podobě. 
16) Ve svém podání ze dne 12.1.2015, na straně č. 4, jsem žádal o poskytnutí 
informace takto: „4) Vzhledem k tomu, že jsem (již dvakrát požadovaný!) doslovný 
přepis slovního vyjádření T.R. (k bodu č. 66!) dosud neobdržel, žádám o něj, podle 
zákona č. 106/1999 Sb., potřetí!!!“ 
…Podávám proto stížnost na porušení zákona č. 106/1999 Sb. a žádám o informaci, 
který orgán se touto mou stížností bude zabývat. 
17) V záhlaví mého výše zmíněného podání ze dne 12.1.2015 je výslovně uvedeno: 
„Dopis primátorovi, RMH a tajemníkovi MMH“. Na první straně tohoto podání pak 
také, mj., píšu: „…považuji za nutné, aby toto mé dnešní podání bylo neprodleně 



předloženo také RMH a tajemníkovi MMH.“ Žádám o informaci, proč bylo toto mé 
sdělení ignorováno a proč toto podání nebylo RMH a tajemníkovi MMH neprodleně 
předloženo, když kancelář primátora mé podání měla k dispozici jak v písemné, tak 
v elektronické podobě. 
18) Komu ze staronových vysokých představitelů města vyhovuje skutečnost, že 
RMH je o aktuálním dění ve městě, zjevně záměrně, informována se zpožděním?     
 
 

T.R.   
 

I/7/15 ze dne 18.2.2015 - odpověď  

  VÁŠ DOPIS Č. j.:    

   

   

ZE DNE:     … a 2.2.2015 

NAŠE Č. j.:            MMH/15159 /2015 

NAŠE Sp. zn.: - 

POČET STRAN DOPISU: 2 

    

VYŘIZUJE:   B.K. 

TEL.: 596 803 362 

FAX: 596 811 276 

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

DATUM: 18.02.2015 

 

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

k informacím, v.z.p.p. (InfZ)   

 

K Vaší žádosti ze dne 2.2.2015 sdělujeme:  

Strana první, odst. 2 

-       Vaše podání primátorovi města bylo doručeno dne 3.2.2015 

-       tajemníkovi MMH bylo doručeno dne 6.2.2015 

-       schůze RMH byla seznámena dne 18.2.2015 

Strana první a druhá, K přípisu náměstka primátora, pana E.H. … : 

1)   - protože přípis ze dne 26.1.2015 byl předán k podpisu na jiné pracoviště MMH  

2)   - protože přípis byl vytištěn bez počítačem vepsaného čísla jednacího  

-  je-li číslo jednací napsáno rukou, napsala ho zaměstnankyně sekretariátu tajemníka MMH, 

která dopis předávala k vypravení 

-  MMH/8043/2015 

3)   protože k podepsání dopisu Zastupitelstvo města Havířova (ZMH) pověřilo přímo 

náměstka primátora E.H.  

4)   - ZMH dne 26.1.2015 

-  náměstek primátora E.H. dopis ze dne 26.1.2015 nepodepisoval v zastoupení, proto k jeho 

podpisu nejsou připojeny žádné doložky ani doplňující informace 

5)   - viz příloha č. 2                                                                                                                

6)   - viz příloha č. 2 

7)   - viz příloha č. 2 

Strana druhá, třetí a čtvrtá, K přípisu vedoucí OPS MMH ze dne 27.1.2015 …: 

Strana druhá, 1. odstavec  

-Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) 

1)   Žádný představitel města nebo zaměstnanec města nebyl povinen Vaše podání ze dne 



12.12.2014 předložit na schůzi RMH dne 17.12.2014. Vaší stížností se bude zabývat 

Magistrát města Havířova (MMH) a ZMH. 

2)   M.M. 

3)   17.12.2014, 14.1.2015 

4)   Aby byly dodrženy lhůty podle Jednacího řádu RMH (lhůta pro doručení materiálů 

k projednání je minimálně 5 dnů před termínem schůze RMH). 

5)   - podání bylo adresováno přímo primátorovi města, takže bylo zařazeno v den doručení  

přímo do pošty určené sekretariátu primátora 

-  sekretariátu tajemníka MMH bylo doručeno v běžné lhůtě pro postoupení dokumentů 

k vyřízení v rámci MMH 

-  RMH bylo „doručeno“ na den konání její schůze 

6)   …, tajemníkem MMH na schůzi RMH dne 18.2.2015 

7)   14.1.2015 

8)   Protože nejbližší schůze RMH byla již 14.1.2015, tj. po termínu pro doručení materiálů 

členům RMH dle Jednacího řádu RMH. Za nepředložení podání ze dne 12.1.2015 řadě města 

do 27.1.2015  nenese odpovědnost žádný představitel města a proto se touto stížností nebude 

žádný orgán zabývat. 

9)   InfZ pojem „stížnost na porušení zákona“ nezná, lze podat pouze „stížnost na postup při 

vyřizování žádosti o informace“. Uvozovky u slov „na porušení“ měly význam přijaté 

zkratky. 

10)    - první stížností se zabývá KÚ MSK 

-   druhou stížností se zabývá MMH 

11)    MMH 

12)    Ano 

13)    viz příloha č. 2  

14)    viz příloha č. 3 

15)    Všem 43 členům ZMH nebyl předmětný materiál poskytnut v tištěné podobě  (byl   

poskytnut v elektronické podobě).  

16)    KÚ MSK 

17)    Vaše podání nebylo ignorováno, bylo vyřízeno obvyklým postupem v obvyklých lhůtách. 

18)    „Komu ze staronových vysokých představitelů města vyhovuje …“ -  viz rozhodnutí o 

odmítnutí ze dne 18.2.2015.    

 

 

 

B.K. 

funkce    

 

 

Přílohy 

Č. 2 - Materiál pro zasedání ZMH dne 26.1.2015 (bez příloh) 

 

Č. 3 - Návrh odpovědi pro ZMH dne 22.9.2014                       

                                                                                                       

 

 

 

Příloha č. 2   



                                                                                                                       

 

MAGISTRÁT  MĚSTA  HAVÍŘOVA                                        

                                                ZMH 3/29. 
tajemník magistrátu                                                                                                                       
26.1.2015    

 

 

 

Stížnosti p. T. R. na primátory města a Radu města Havířova  

             

   

Obsah materiálu:    1. návrh usnesení  

                                 2. důvodová zpráva  

                                 3. Přílohy- č. 1 - podání p. R.  z 7.10.2014 (Opis)  

-  č. 2 - podání p. R.  z 31.10.2014   

-  č. 3 - podání p. R.  z  12.12.2014  

-  č. 4 – usnesení RMH č. 1626/28RM/2011 ze 7.12.2011 a  

            č. 5618/84RM/2014 ze dne 23.07.2014  

-  č. 5 – návrh odpovědi  

                                                                                      

Návrh usnesení:   

 

Zastupitelstvo města Havířova  

  

b e r e   n a  v ě d o m í   

 

stížnosti pana T.R. ze dne 7.10.2014 na nesprávný postup členů Rady města Havířova, ze dne 

31.10.2014 na nesprávný postup primátora města  Z.O. při zasedání Zastupitelstva města 

Havířova dne 22.9.2014 a ze dne 12.12.2014 na nesprávný postup primátora města  Z.O. při 

vyřízení podání J.B. ze dne  28.12.2011 a primátora města D.P. (Přílohy č.1 až 3)   

 

k o n s t a t u j e,  
   

že v postupech primátorů města Z.O. a D.P. ani členů Rady města Havířova neshledalo 

pochybení  

   

p o v ě ř u j e  
   

náměstka primátora E.H. podpisem odpovědi dle Přílohy č. 5  

        

 

Předkládá: E.H.  

Zpracoval: M.M.  

 

Projednáno v Radě města Havířova dne 14.1.2015 usn.č. 277/6RM/2015 s doporučením 

dle návrhu usnesení  
   

 

Důvodová zpráva:  



Podáním ze dne 7.10.2014 podal p. T.R. stížnost na postup osob, které měly z hlediska 

zákonnosti revidovat usnesení Rady města Havířova č. 1626/28RM/2011 ze 7.12.2011 a 

usnesení č. 5618/84RM/2014 ze dne 23.07.2014 (tj. na členy RMH). Vzhledem k tomu, že 

primátor města podle § 105 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

výkon předmětných usnesení RMH nepozastavil a tato usnesení RMH nepředložil 

Zastupitelstvu města Havířova (ZMH) k rozhodnutí o jejich zrušení z důvodu jejich 

nesprávnosti, ZMH nemá důvod se těmito usneseními RMH zabývat.    

Podáním ze dne 31.10.2014  p. T.R. podal stížnost (poslední odstavec strany třetí) na 

nesprávný postup primátora města Z.O. při řízení zasedání ZMH dne 22.9.2014. Konkrétně 

si stěžuje na výrok primátora, že nemá jeho přihlášku o vystoupení k dispozici, když dne 

17.9.2014 bylo sekretariátu primátora doručeno jeho podání ze dne 15.9.2014 v němž o 

vystoupení žádal.  

Postup Z.O. nelze posuzovat jako nesprávný postup, protože členu ZMH není žádným 

právním předpisem uložena povinnost informovat ZMH o jemu doručených podáních.  

Poznámka:  

Obsahově shodné podání bylo dne 15.9.2014 také odesláno na e-mailové adresy převážné 

většiny členů ZMH, ale ani žádný z těchto 31 členů ZMH nenavrhl hlasování o umožnění 

vystoupení pana T.R.  

   

Podáním ze dne 12.12.2014 si p. T.R. stěžuje:  

1.    na straně první, odst. 3 a 4 na nezákonný postup primátora města Z.O. při vyřizování 

podání J.B. ze dne 28.12.2011. Postup primátora Z.O. nelze posuzovat jako nezákonný, 

neboť na stížnost byla dne 11.1.2012 odeslána odpověď. Postup při vyřizování podání J.B. 

ze dne 10.7.2011, 31.8.2011, 7.11.2011 a 28.11.2011 posuzovala Rada města Havířova na 

28. schůzi dne 7.12.2011 (usn. č. 1626/28RM/2011) a v postupu Magistrátu města 

Havířova (MMH) neshledala pochybení. V tomto smyslu byla J.B. zaslána odpověď, jejíž 

text odsouhlasila RMH.  

   

2.    na straně třetí, odst. poslední na nesprávný postup primátora města D.P. při posuzování 

postupu vedoucí odboru právních služeb MMH při vyřizování žádosti p. R.  ze dne 

15.9.2014 o vystoupení na ZMH dne 22.9.2014. Primátor v dopise ze dne 8.12.2014 

konstatoval, že vyřízení podání ze dne 15.9.2014 bylo v souladu s pokynem primátora 

města. Nelze hodnotit jako nesprávný postup takový postup, kdy se osoba rozhodující 

(primátor) neztotožňuje s názorem osoby stěžující (p. R.).  

     Poznámka:  

Vedoucí odboru právních služeb MMH vycházela při zaslání svého sdělení ze dne 

18.9.2014 ze znění § 16 odst. 2 a 3 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a Jednacího řádu ZMH.  

   

na straně šesté, odst. předposlední na nesprávný postup primátora města D.P. protože 

neshledal postup tajemníka MMH při vyřizování podání ze dne 31.10.2014 jako nesprávný. 

Primátor v dopise ze dne 8.12.2014 konstatoval, že postup tajemníka nepovažuje za 

nesprávný. Nelze hodnotit jako nesprávný postup takový postup, kdy se osoba rozhodující 

(primátor) neztotožňuje s názorem osoby stěžující (p. R.).  

   

 

 

 

 

            



Příloha č. 3  

    

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

 

 

 VÁŠ DOPIS Č.j.:                                                                 

ZE DNE:                               viz text 

NAŠE Č.j.:                           MMH/……../2014 

POČET LISTŮ DOPISU:  1                       

VYŘIZUJE:                         M.M. 

TEL:                                     596 803 248 

FAX:                                    596 811 276 

E-MAIL:                              vondrova.romana@havirov-city.cz  

DATUM:                            2014-09-24  

 

 

 

 

 

 

Stížnost na nesprávný postup  

 

Vaši stížnosti ze dne 3.6.2014, 4.6.2014, 6.6.2014, 10.6.2014, ve kterých poukazujete na 

nesprávný úřední postup primátora města projednalo Zastupitelstvo města Havířova na své 

schůzi dne 22.9.2014.  Vaše stížnosti na nesprávný úřední postup primátora města neshledalo 

Zastupitelstvo města Havířova důvodnými. 

 

 

 

       

M.M.  

funkce 

 


