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Vážený pane starosto,

ve Slavkově u Brna, 4. 10. 2004

tímto podáváme stížnost na Vaši podřízenou pracovnici paní Bronislavu
Částkovou (Obecní, stavební úřad Pozořice).

Nejen, že márne výhrady k jejímu osobnímu jednání, které je absolutně netaktní,
ale i k jejímu pracovnímu výkonu, u kterého p. Částková neplní své povinnosti
(alespoň co se týká naší žádosti).

Věříme, že naši podanou stížnost budete s p. Částkovou řešit a poučíte ji o
slušném chování a povinnostech úřednice. Pokud by se tak nestalo a její přístup k nám
i k naší žádosti se nezměnil, jsme odhodláni tuto záležitost řešit jinou cestou.

S pozdravem
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Manželé

Věc: Stížnost na pracovnici Obecního úřadu Pozořice

Vážená pani, vážený pane,
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Vaši stížnost č.j. 1681/04 na pracovnici Obecního úřadu paní Bronislavu Častkovou jsem
projednal s vedoucí stavebního úřadu Ing. Milenu Ondráčkovou. Po tomto jednání, jsem
stížnost řešil přímo s naší pracovnicí pi.Častkovou.
Po obou těchto projednáních jsem nedošel k závěru, že se naše pracovnice chovala neslušně a
netaktně, jak uvádíte. Co se týká pracovního výkonu a neplnění povinností ve vztahu k Vaší
žádosti ze strany naši pracovnice jsem zjistil, že jste vůbec nepodali písemnou žádost o
povoleni stavby.
Naše pracovnice nemůže začít vyřizovat žádost o povolení stavby pokud jste ji písemně
nepodali a nedodali další náležitosti, které je nutno k žádosti přiložit. '
Zasílám Vám tiskopis žádosti o dodatečné povolení stavby. Na zadní straně jsou vypsány
všechny náležitosti, které je nutno přiložit k žádosti.
až půjdete podat žádost na stavební úřad, zavolejte mi na tel. 544 226 046, chtěl bych být
přítomen tomuto jednání.

S pozdravem
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František Toužín
starosta


