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MĚSTO ADAMOV 
Rozborová zpráva za I. pololetí roku 2008 

o  stížnostech  podaných na podatelně MěÚ Adamov 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním  
a vnitřním předpisem MěÚ Adamov č. 4/2007  

Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic 
 
 
 
Stížnosti a petice podaly v I. pololetí roku 2008 na MěÚ tyto subjekty: 
 
1. (stížnost ozn. č. 1)………………………, 

přijata dne 2. 1. 2008, zapsána pod číslem jednacím MěÚ/2/08/OMSÚ 
Obsah: nedodržování jízdního řádu MHD v Adamově 
Postoupení: stížnost byla 2. 1. 2008 postoupena k prošetření pracovnici OMSÚ – Ing. Hrubé 
Odpověď: odpovězeno dne 8. 1. 2007, stížnost byla projednána se zástupcem firmy ČAD 
Blansko a.s. panem Richardem Maňouškem, který celou záležitost prošetřil. Na základě jeho 
vyjádření si není žádný řidič vědom pochybení, přesto pan Richard Manoušek připouští,  
že k němu mohlo dojít. Řidiči byli poučeni o svých povinnostech i o specifikaci dopravy 
v Adamově, kde je převážná většina spojů vázána k odjezdu a příjezdu vlaků v obou směrech.  

- zásilka byla odeslána ……………………. na červenou doručenku  
dne 8. 1. 2008 a  byla převzata dne 11. 1. 2008 

Pozn.: stížnost byla projednána se zástupcem firmy ČAD Blansko a.s. 
Lhůty:    
- lhůta vyrozumění podavatele o přijetí stížnosti - odesláno dne 8. 1. 2008 = dodržena  
- lhůta konečného vyřízení - odesláno dne 8. 1. 2008 = dodržena 
 
2. (petice ozn. č. 1) ……………………………, 
      přijata dne 7. 4. 2008, zapsána pod číslem jednacím MěÚ/44/08/SEK 
Obsah: proti připravovanému odvolání velitele JSDH Adamov  
Postoupení: petice byla 7.  4.  2008 postoupena k prošetření panu starostovi Jiřímu Němcovi 
Odpověď: odpovězeno dne 16. 4. 2008, petice byla projednána na 43. schůzi RM  
dne 10. 4. 2008 a následně zaslána informace kontaktním osobám. Dne 7. 4. 2008 proběhlo 
osobní jednání s velitelem JSDH Adamov. 

- zásilka byla odeslána ……………………. na modrou doručenku  
dne 16. 4. 2008 a  byla převzata dne 22. 4. 2008 

- zásilka byla odeslána ……………… na modrou doručenku dne 16. 4. 2008 a byla 
převzata dne 25. 4. 2008 

Pozn.: petice byla projednána na 43. schůzi RM 
Lhůty:    
- lhůta vyrozumění podavatele o přijetí petice - odesláno dne 16. 4. 2008 = dodržena  
- lhůta konečného vyřízení - odesláno dne 16. 4. 2008 = dodržena 
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3. (stížnost ozn. č. 2) ……………………………,  
      přijata dne 14. 4. 2008, zapsána pod číslem jednacím MěÚ/11/08/Mstar. 
Obsah: stížnost na nájemníky bytu č.8., ul. Jilemnického 2, 679 04  Adamov na hluk a rušení 
domovního řádu a nočního klidu 
Postoupení: stížnost byla 14.  4.  2008 postoupena k prošetření panu místostarostovi 
Odpověď: odpovězeno dne 23. 4. 2008, strážníci MP o celé záležitosti vyrozuměli majitele 
bytu ……., Jilemnického ul. Stížnost byla předána k přestupkovému řízení paní tajemnici dne 
23. 4. 2008. Paní tajemnice stížnost posoudila a z písemnosti vyplynulo, že by se mohlo 
jednat o skutkovou podstatu přestupkového jednání, o této skutečnosti vyrozuměla stěžovatele 
a rovněž jej požádala o doplnění dalších údajů pro zahájení přestupkového řízení. 

- zásilka byla odeslána …………………………… na bílou doručenku  
dne 23. 4. 2008 a  byla převzata dne 2. 5. 2008 

Pozn.: STÍŽNOST – nebyla již dále vyřizována dle pravidel pro vyřizování stížností 
Lhůty:    
- lhůta vyrozumění podavatele o přijetí stížnosti nebyla posuzována dle pravidel pro 
vyřizování stížností 
 
Zpracovala: Lucie Poslušná 
Dne: 4. 7. 2008 
 
 
 
 

         Dobra Moserová  
                                                              pověřená vedením odboru sociálních a správních věcí 
 
        
 
 
Předloženo:  
 
Vnitřní audit a  kontrola   ………………………….. 
   
 
Tajemník MěÚ Adamov  ………………………….. 


