
MĚSTO ADAMOV 

Rozborová zpráva za II. pololetí roku 2011 

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 II. pololetí roku 2011 na MěÚ  tyto subjekty: 

 

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

 přijata dne: 12. 9. 2011 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/390/11/SMM 

 

Obsah: stížnost na nevhodné chování mládeže a ničení majetku  

 

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

 

Odpověď: odpovězeno dne 19.9.2011 písemně na adresu - potvrzení o přijetí stížnosti. 

                  Odpovězeno dne 6.10.2011 písemně na adresu. Poškození a ničení majetku je  

       šetřeno městskou policií. Nevhodné chování bude řešeno s vedením města  

      Adamova. Radě města Adamova bude předložen k projednání návrh na  

      vypovězení smluvního vztahu s nájemcem. Návrh byl radě města předložen na 21.  

      schůzi konané 23.9.2011. Na této schůzi rada města schválila výpověď nájemní  

      smlouvy s nájemcem. Na základě žádosti nájemce o zrušení výpovědi  

      z nájmu bytu bylo této žádosti vyhověno na 27. schůzi rady města konané  

      7.12.2011 a výpověď z nájmu bytu byla zrušena.   

 

Pozn.:  zásilka odeslána na adresu dne 19.9.2011 

             zásilka odeslána na bílou doručenku dne 6.10.2011- převzato dne 10.10.2011     

                

Lhůty:  

- lhůta vyrozumění stěžovatele o přijetí stížnosti - odesláno dne 19.9.2011 = dodržena 

- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 6.10.2011 = dodržena                    

 

 

3. (petice ozn. č. 1) …………………………………., 

 přijata dne : 9. 12. 2011           

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/72/11/MSTAR 

 

Obsah: petice proti novému územnímu plánu města Adamova. Vyjádření nesouhlasu se    

             stavbou vil v okolí studánky 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 9. zasedání Zastupitelstva města Adamova konané  

                   15. 12. 2011. Výsledky projednání, respektive přijatá usnesení budou zveřejněna   

                   na úřední desce i na elektronické úřední desce Městského úřadu Adamov,  

                   www.adamov.cz    

 

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 

 

 

 

V Adamově dne 9. 1. 2012 

 

Zpracovala: Silvie Můčková 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Dobra Moserová  

       vedoucí odboru sociálních a správních věcí 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Bc. Libuše Špačková 

                                                                                       tajemnice MěÚ Adamov 

 

 

 

 

 

 
          

 

http://www.adamov.cz/

