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Věc: stížnost a druhá opakovaná Zádost/Váše zn.: 250/08.

váž ený .pane ,
s odvoláním na 'jáS dopis zn.: 253/Jl2·, ze dne 31.3.2308
I, Stížnost pretí lživému, křivému

zořice, veřejného činitele paní
pise .
l. Tvrzení že kopie zápimi ze19.02.2608, byly nám předány

dě.

tvrzení ved. Staveb.
Částkové, uvedené ve

sděluji:
úř. Po-
Vašem do-

stavebního řízení, korianého dne
na místě, se nezakládá na prav-

(

C

Kopie zápisu v době" ukončení staveb. řízení, ještě v do-
bě synově a iné přítomnosti, ani při našem odchodu z jednání,
nám nebyly kopie zápisu předány. Nemohly být předány, poně-
vadž v této době nebyly vyhotoveny a také jsme nebyly vyzvá-
ni na počkání. za účelem předání kopie zápisů.

Co se dělO po ukončení jednání, kdy ostatní účastníci
t. j. ved. Staveb. úřadu, starosta obce Vir.. Šumice pan C'íž,
Ýstostarogta pan Kbláček a také jejich přítel stavebník pan

- půvocíce : iniciátor staveb. řízení, zů3tali nejmé-
ně 1/2 hod1ny v jeanací Mni ,nevím.

2. Tvrzení, že naše odmítnutí, t.j. syn a já nebylo zdůvodněno
se rovněž nezakládá na pravdě.. V době. předložení zápisu k pod-
pisu jswe odmítli podepsat. To bylo však ústně zdůvodněno ve
stejném obsahu a rozsahu jak také je uvedeno hned první den
po pmvedení zápisu i pí3emně" v našem dopise ze dŕié 20.02.08.
Jako důkaz uvádím reakcingŽié bezprostřední ůvodnění přítom-
ného starostu obce Vin. Šumice pana Kříže: ,jproč by to dě-
lala!" To staro3ta nemůže zapřít!

3. Tíutto lživým jednáním ved. paní Částková kcmpromituje ne jen
sebe? jako veřejného činitele, ale i Stavební úřad F3zořice,
&le 1 vás, jako svého nadřízeného starosty městj;se Pozořice.

4. Žádám o vyvození dů3ledků a sjednání nápravy v patřičném roz-
sahu Vaší kompetence.

II. Požadavek přepisu E)rotgkolu sepsaného vlastní rukou při správ-
ním řízení není dle Vámi uváděného §18, zákona č, 500/2004 Sb
povinností správního 'jrEánu tedy ani Staveb, úř. Pozořice.

Proti tonuto Vašem tvrzení mám následující výhrady:
Dle uvedeného zákona č. 500/2004 Sb :

l. §18, odst. 2: Není uvedena a tedy za,jištěna identifikace

2. musí být provedena tak, pů-
vodní zápis zůstel čitelný. T.zn., že již původní zápis mu-
sel a musí být i nadále čitelný.

O uvedeném zápise vydaný Staveb. úř. Pozořice o čitel-
nosti nernůže být ani pomyšlení.
Vaše c}dmítnutí dodání čitelného, strojem napsaného opisu,
iné doposud neumožnilo k tomuto protokolu jako dotčené osobě
se doposud vyjádřit!
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III. Druhá opakovaná žádost.

Ze shora uvedených důvodů znovu žádáin o dodání:
čitelného, strojem napsaného opisu v přednětě uvedeného zápisu
s uvedeníuí identifikace provedených podpisů a opatřený poznám-
kou, že opis souhlasí s originálem potvrzené podpisem ved. a
příslušným razítkem Stavebního úřaáu Fozořice .

Předem děku ji za vyřízení.

S pozdraveni

( tel.

(



l Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 POZOŘICE

Vaše dopisy: ze dne 23.5.2008

Naše značka: k čj 250 a 903/08

Pozořice dne: 21.7.2008

Pan

l

Věc: l. urgence, stížnost a druhá opakovaná žádost ze dne 30.4.2008;
II. urgence, stížnost - nový plot II. etapa - vyrozumění

Vážený pane,
k Vašim přípisům ze dne 23.5.2008 ve výše uvedených věcech Vám sděluji následující:

Vše podstatné k dané problematice bylo obsaženo v mém vyrozumění ze dne
30.5.2008 k Vašim předešlým stížnostem z 30.3. a 30.4.2008.

Problematika uvedená ve Vašem přípise ze dne 23.5.2008 adresovaném mně je
stavebního rázu. Je třeba ji řešit se stavebním úřadem. Pokud s jeho postupem nebudete
spokojen, můžete se obrátit na nadřízený orgán - příslušný odbor Jihomoravského krajského
úřadu. Dle sdělení vedoucí stavebního oddělení Úřadu městyse Pozořice se v sgučasné době
celý předmětný spis na Krajském úřadě JmK nachází.

Závěr:
Vaše stížnosti jsem náležitě prošetřil a považuji je z mé strany zlí výřizené.

S přáním všeho dobrého

MĚSTYS POZOŘICE
Na Mě&čku 14

56407. ®

A

RNDr. Aleš ikula
starosta městyse

telefon 544 226 046 Č.ú.1349248329/800
fax 544 226 531 IČO 282 375

banka ČS,a.s. Brno, Kounicova 4
e-mail: pozorice@pozorice.cz


