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Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádám o poskytnuti informace, kolik podnětů občanů - stížnosti na nevhodné chováni vedoucí úřadu, bylo v
období od 1. 2. 1999 dosud, doručeno zdejšímu úřadu.
Současně žádám o sděleni - jednotlivě - jak bylo se stížností naloženo a zda byla uznána důvodnou
Požadované údaje uveďte jednotlivě, za každý rok zvlášť'.
Současně žádám o zasláni kopii podáni a kopii odpovědi stěžovatelům.

Za poskytnuté informace děkuji.

Požadované informace zašlete, prosím, v zákonné lhůtě elektronicky na adresu
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es
Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

Naše značka: POZ/00945/2019/St

Vaše značka: -

V Pozořicích: 26. 06. 2019

Vyřizuje: Ing. Aleš Krč

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím ze dne 15. 3. 2019 Vám sděluji:

l) V období od 1. 2.1999 - dosud bylo na úřad městyse Pozořice doručeno 15
stížností od občanů na nevhodné chování vedoucí úřadu

2) Jednotlivé stížnosti za každý rok zvlášť

r. 2004 - lx

Stížnost na pracovnici OÚ Pozořice, doručeno dne 6. 10. 2004, č. j.: 1681/2004 - vyřizuje
starosta

- Odpověd'dne 1. 11. 2004 - nebyla uznána jako důvodná

r. 2005 - lx

Stížnost a žádost o vyloučeni úřednice SÚ, doručena dne 2. 2. 2005, č. j.: 204/2005 - vyřizuje
starosta

- odpověď' 1. dne 10. 2. 2005 - oznámení lhůty vyřízenI
- odpověď 2. dne 28. 2. 2005 - vyloučení pracovnice p. Bronislavy Častkové z řIzeni

r. 2006 - lx

Postoupeni stížnosti z KÚ JMK - ze dne 7. 7. 2006, jejich č. j. JMK 88521/2006, doručeno na
OÚ Pozořice dne 17. 7. 2006, č. j.: 1087/2006 - vyřizuje starosta

- odpověď' starosty dne 2. 8. 2006 pod č. j.: 1370/06/star. - nedořešeno, není znám
výsledek šetření
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r. 2007 - lx

Stížnost na chováni a nesprávný postup, doručeno dne 9. 7. 2007, č. j.: 1106/2007 - vyřizuje
starosta

- dne 8. 8. 2007 - žádost starosty o vyjádření p. Bronislavy Častkové ke stížnosti
- dne 8. 8. 2007 - Vyjádřeni p. Bronislavy Častkové k podané stížnosti
- odpověď' dne 9. 8. 2007 - stížnost shledána nedůvodnou

r. 2008 - 2x

l) Námitky, stížnosti, žádosti ze dne 13. 2. 2008, č. j.: 250/2008 - vyřizuje SÚ
odpověď' Žádost o doplněn' podán' ze dne 12. 3. 2008, č j.: 250/2008

- doplněni - dne 17. 3. 2008, č. j.: 250/2008
- odpověd'31.3.2008, č.j.: 250/2008

2) Stížnost a druhá opakovaná Žádost ze dne 5.5 2008, č j ' 772/2008 vyř zuje starosta

- odpověd'starosty dne 21.7.2008, č.j.: 250 a 903/2008,
903/2008 - obsahuje pouze St. Záležitosti

ŘÍzenÍ ukončeno.

r. 2011- 3x

l) Stížnost, žádost ze dne 3.5.2011, č.j. 1073/2011- vyřizuje starosta

- odpověď' starosty dne 17. 5. 2011, č. j.: 1073/2011 - shledána nedůvodnou

2) Žádost ze dne 22. 8. 2011, č j ' 2005/2011 vyřizuje starosta
- odpověď' starosty č. 1 ze dne 21. 9. 2011
- odpověd'starosty č. 2 ze dne 28. 11. 2011- stížnost shledána nedůvodnou

3) Stížnost na vedoucí SÚ ze dne 7. 10. 2011, č. j. 2380/2011- vyřizuje rada, starosta
- odpověd'ze dne 3. 11. 2011, č. j. 2380/2011
- stížnost na vedoucí SÚ ze dne 16. 12. 2011, č. j. 2879/2011- vyřizuje starosta
- předání k vyjádření p. Bronislavě Častkové dne 22. 2. 2011
- vyjádřeni starosty, odpověd'dne 11. 1. 2012 - dořešeno pravděpodobně domluvou

r. 2012 - 2x

l) Stížnost na vedoucí SÚ ze dne 9. 1. 2012, Č. j. 55/2012 - vyřizuje starosta

- výzva k předložení spisového materiálu ze dne 14. 5. 2012, č. j. 1012/2012 - vyřizuje
starosta

- Předložení spisového materiálu 16. 5. 2012
2) Postoupení stížnosti na chováni úředníka ze dne 25. 1. 2012, č. j. 181/2012 - vyřizuje

starosta
- výzva k odstranění nedostatků podání dne 2. 2. 2012, Č. j. 181/2012
- Vyjádřeni k výzvě ze dne 6. 2. 2012, č. j. 272/2012
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Žádost o vyjádření SÚ Bronislavy Častkové dne 6. 2. 2012, č. j. 272/2012 interní
sděleni

- Vyjádření Bronislavy Častkové ke spisové zn. 272/2012 - 23. 2. 2012
- Odpověď' starosty ze dne 14. 3. 2012, č. j. 181 a 272/2012 - šetřeni bez

jednoznačného závěru

r. 2013 - lx

Postoupeni podání dne 26. 6. 2013, č. j. 1340/2013 - vyřizuje starosta

- Vyjádřeni k podání ze dne 12. 7. 2013, č. j. 1340/2013 - nedůvodné podněty,
anonym

r. 2014 - lx

Postoupeni podáni ze dne 23. 5. 2014, č. j. 1042/2014 - vyřizuje starosta

- Žádost o součinnost ze dne 26. 5. 2014
- Odpověd'OÚ Tvarožná ze dne 26. 5. 2014
- Interní sdělení - vyjádřeni ke stížnosti ze dne 26. 5. 2014 - starosta
- Vyjádření Bronislavy Častkové k dopisu ze dne 20. 5. 2014
- Odpověď' starosty na stížnost č. j. 1336/2014, dne 3. 7. 2014 - neoprávněná stížnost

r. 2016 - lx

Stížnost, žádost ze dne 14. 5. 2016, č.j. 815/2016 - vyřizuje starosta

- Postoupení rozhodnutí odvolacímu správnímu orgánu dne 20. 6. 2016
- Postoupeni stížnosti dne 1. 7. 2016, č.j. 1140/2016
- Odpověd'starosty ze dne 11.7. 2016, č.j. 815/2016 - stížnost shledána bezdůvodnou

r. 2018 - lx

Postoupeni stížnosti ze dne 1. 8. 2018, č. j. POZ/O1479/2018/Pod. - vyřizuje starosta

- Usneseni, stížnost
- Stanovisko ke stížnosti č.j. 1522/2018/Pod. ze dne 6. 8. 2018 - postoupeno na SÚ
- Vyjádřeni SÚ 1522/2018-2-Ca-vyj-Dopi
- Odpověď starosty 18. 9. 2018, č.j. 1479/2018 - stížnost shledána bezdůvodnou

V příloze zasílám dokumentaci
S pozdravem

Ing. Aleš Krč
starosta městyse
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