
MĚSTO ADAMOV 
Rozborová zpráva za I. pololetí roku 2010 

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 podaly na MěÚ  tyto subjekty: 
 

1. (stížnost ozn. č. 1) …………………………, 
      přijata dne: 1. 2. 2010, 
      zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/11/10/MP 
Obsah: nevhodné parkování na ul. P. Jilemnického 
Postoupení: stížnost byla postoupena k prošetření MP, stížnost převzal Bc. Červený V. 
Odpověď: odpovězeno dne 2. 2. 2010 elektronicky, stížnost byla prošetřena MP, byla 
pořízena fotodokumentace, kde je vidět, že k žádnému přestupku nedošlo, tedy nebylo 
nutné provádět opatření k nápravě.   
Pozn.: 
Lhůty: 
- lhůta vyrozumění stěžovatele o přijetí stížnosti – odesláno dne 2. 2. 2010 = dodržena 
- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 2. 2. 2010 = dodržena 
 
2. ( stížnost ozn. č. 2) …………………………, 
  přijata dne: 18. 3. 2010 

zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/120/10/Taj 
      Obsah: 1. ničení osobního majetku 

        2. veřejné pouliční osvětlení nesvítí delší dobu 
      Postoupení: 1. část stížnosti převzala paní tajemnice Bc. Libuše Špačková  
                           2. část stížnosti byla postoupena panu Havířovi 
      Odpověď: na 1. část stížnosti bylo odpovězeno elektronicky dne 18. 3. 2010 paní                     
    tajemnicí Bc. Libuší Špačkovou, náhradu škody lze uplatnit v případě, že      
                         bude zjištěn pachatel, nebo ji lze uplatnit u své pojišťovny                              
                         na 2. část stížnosti bylo odpovězeno elektronicky dne 22. 3. 2010 panem            
    Havířem, oprava veřejného osvětlení proběhla dne 19. 3. 2010 a probíhá    
                         průběžně po celém Adamově. 
      Pozn.: 
      Lhůty: 

- lhůta vyrozumění stěžovatele o přijetí stížnosti – odesláno dne 18. 3. 2010 = dodržena 
- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 22. 3. 2010 = dodržena 
 
3.  ( stížnost ozn. č. 3) ……………………………, 
 přijata dne: 21. 4. 2010 
 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/52/10/MP 
Obsah: neoprávněný odtah vozidla v době blokového čištění 



Postoupení: stížnost byla postoupena k prošetření MP, stížnost převzal strážník R. Tichý 
Odpověď: odpovězeno dne 26. 4. 2010 vedoucím strážníkem Bc. V. Červeným. Po 
prošetření byla stížnost shledána jako neoprávněná, neboť informovanost občanů              
o blokovém čištění je dostačující a v dostatečné časové lhůtě.  
Pozn.: odesláno doporučeně na bílou doručenku  
Lhůty:  
- lhůta vyrozumění stěžovatele o přijetí stížnosti – odesláno dne 27. 4. 2010 = dodržena 
- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 27. 4. 2010 = dodržena         

  
 
 

  
 
 
Zpracovala: Silvie Můčková 
V Adamově dne 7. 7. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Dobra Moserová  
       vedoucí odboru sociálních a správních věcí 
        
 
 
Předloženo:  
   
 
Tajemník MěÚ Adamov  ………………………….. 
 


