
MĚSTO ADAMOV 

Rozborová zpráva za I. pololetí roku 2012 

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. (petice ozn. č. 1) ……………………………………. 

 přijata dne: 2. 1. 2012 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/0001/12/MSTAR 

 

Obsah: nesouhlas se změnou územního plánu města Adamov v lokalitě hřiště nad ZŠ 

             Ronovská 

 

Postoupení: petice byla postoupena panu místostarostovi J. Němcovi 

 

Odpověď: odpovězeno dne 5. 1. 2012 doporučeným dopisem na adresu. Petice byla    

                   předložena a projednána na 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se  

                   konalo 2. 1. 2012 

  

Pozn.: odesláno doporučeně na adresu 

       

Lhůty: 

- lhůta vyrozumění podavatele o přijetí petice  – odesláno dne 6. 1. 2012 = dodržena 

- lhůta konečného vyřízení –  odesláno dne 6. 1. 2012 = dodržena 

 

 

2. (petice ozn. č. 2) …………………………………….. 

 přijata dne: 2. 1. 2012 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/0002/12/MSTAR 

 

Obsah: nesouhlas se změnou územního plánu města Adamov v lokalitě Ptačí svatyně 

 

Postoupení: petice byla postoupena panu místostarostovi J. Němcovi 

 

Odpověď: odpovězeno dne 5. 1. 2012 doporučeným dopisem na adresu. Petice byla    

                   předložena a projednána na 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se  

                   konalo 2. 1. 2012 

 

Pozn.: odesláno doporučeně na adresu 

 

 



Lhůty: 

- lhůta vyrozumění podavatele o přijetí petice – odesláno dne 6. 1. 2012 = dodržena 

- lhůta konečného vyřízení –  odesláno dne 6. 1. 2012 = dodržena 

 

 

3. (stížnost ozn. č. 1) ……………………………….. 

 přijata dne: 25. 1. 2012 

        zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/0023/12/SMM 

 

Obsah: stížnost na nevhodné chování řidiče autobusu MHD pana Jiřího Soukupa k dětem 

 

Postoupení:  stížnost byla postoupena odboru správy majetku města, k vyřízení sl. Písaříkové 

 

Odpověď: odpovězeno dne 1. 2. 2012 písemně na adresu. Stížnost byla zaslána dne  

                  31. 1. 2012 na ČAD Blansko se žádostí o důkladné prošetření a přijetí příslušných   

                  opatření. Řidič byl upozorněn na možné důsledky při opakovaných stížnostech. 

 

Pozn.: - odpověď odeslána na červenou doručenku dne 1. 2. 2012, která byla převzata dne  

           - žádost o prošetření byla odeslána na bílou doručenku dne 31. 1. 2012, která byla   

            převzata dne 1. 2. 2012 

 

Lhůty:  

- lhůta vyrozumění stěžovatele o přijetí stížnosti – odesláno dne 1. 2. 2012 = dodržena 

- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 31. 1. 2012 = dodržena 

 

 

4. (stížnost ozn. č. 2) ………………………………… 

 přijata dne: 29. 2. 2012 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/0074/12/SMM 

 

Obsah: stížnost na nedostatek parkovacích míst pro zdravotně postižené před budovou   

             Městského úřadu v Adamově. 

 

Postoupení: stížnost byla postoupena odboru správy majetku města, k vyřízení 

                     p. Hnátovičové    

 

Odpověď: odpovězeno dne 7. 3. 2012 písemně na adresu. Bylo sděleno, že u vchodu  

                  do budovy MěÚ je vyhrazeno jedno parkovací místo pro zdravotně postižené. 

                  V případě, že je obsazené, jsou na parkovišti u kostela vyhrazena 3 parkovací   

                  místa pro zdravotně postižené. 

 

Pozn.: - odpověď odeslána na bílou doručenku dne 7. 3. 2012 – převzato 9. 3. 2012 

 

Lhůty: 

- lhůta vyrozumění stěžovatele o přijetí stížnosti – odesláno dne 7. 3. 2012 = dodržena 

- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 7. 3. 2012 = dodržena 

  

  

 

 



5. (petice ozn. č. 3) ………………………………… 

 přijata dne: 25. 4. 2012 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/0128/12/IOP 

 

Obsah: požadavek na opravu opěrných zdí na ulici Sadová, které jsou součástí pozemkových   

  parcel č. 301/8 a 301/4.  

 

Postoupení: petice byla postoupena odboru kancelář tajemníka, ochrana přírody a krajiny,     

          k vyřízení panu Ševčíkovi 

 

Odpověď: odpovězeno dne 23. 5. 2012 písemně na adresu. Petice byla předložena                      

                   a projednána na 37. schůzi Rady města Adamova, konané dne 16. 5. 2012. Rada    

                   města vzala petici na vědomí a uložila příslušnému odboru města provést výpis    

                   opěrných zdí v majetku města, dále provedení technického zhodnocení stavu   

                   opěrných zdí ve městě. Do návrhu rozpočtu 2013 budou navrženy opravy   

                   opěrných zdí dle zpracovaného materiálu po projednání Radou města Adamova.  

 

Pozn.: - odpověď odeslána na červenou doručenku dne 23. 5. 2012 – převzato 24. 5. 2012 

 

Lhůty:  
- lhůta vyrozumění podavatele o přijetí petice – odesláno dne 23. 5. 2012 = dodržena 

- lhůta konečného vyřízení –  odesláno dne 23. 5. 2012 = dodržena 

 

 

6. (stížnost ozn. č. 3) ……………………………… 

přijata dne: 24. 5. 2012 

zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/0156/12/Taj. 

 

Obsah: stížnost proti postupu při vyřizování žádosti o informace dle zák. 106/1999 Sb. 

 

Postoupení: stížnost byla postoupena odboru kancelář tajemníka, k vyřízení paní tajemnici  

                     Bc. Špačkové 

 

Odpověď: dne 1. 6. 2012 písemně na adresu stěžovatele bylo  sděleno, že věc byla  

       postoupena k posouzení KÚ JMK. Stížnost týkající se postupu při  

       vyřizování žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  

       k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla v souladu s ust. § 16a, odst.5  

       citovaného zákona předložena spolu se spisovým materiálem k přezkoumání  

       postupu nadřízenému orgánu, tj. Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to dne     

       31. 5. 2012. 

Na základě přezkoumání KÚ JMK byla stížnost uzavřena Městským úřadem          

v Adamově dne 29. 6. 2012 vydáním Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  

  

Pozn.: - vyrozumění o přijetí stížnosti odesláno na bílou doručenku dne 1. 6. 2012 – převzato  

  4. 6. 2012 

 - rozhodnutí odesláno na červenou doručenku dne 29. 6. 2012 – zatím nepřevzato   

 

 

 



Lhůty: 

- lhůta vyrozumění stěžovatele o přijetí stížnosti – odesláno dne 1. 6. 2012 = dodržena 

- postoupení KÚ JMK – odesláno přes DS dne 31. 5. 2012 – převzato 31. 5. 2012 

- rozhodnutí z KÚ JMK – doručeno přes DS 15. 6. 2012 

- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 29. 6. 2012 = dodržena   

 

 

 

    

 

V Adamově dne 4. 7. 2012  

 

 

 

Zpracovala: Silvie Můčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
        

 

                                                                                          Bc. Libuše Špačková 

                                                                                       tajemnice MěÚ Adamov 


