
MĚSTO ADAMOV 

Rozborová zpráva za II. pololetí roku 2016 

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 2016 na MěÚ tyto subjekty: 

 

1. (stížnost ozn. č. 1) …………………………… 

 přijata dne: 26.9.2016 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/3753/16/Taj 

Obsah:  Stížnost na pronásledování a nekalé praktiky na majitele psů od strážníků Městské 

policie Adamov. 

 

Postoupení: Stížnost byla postoupena k vyřízení paní tajemnici. 

 

Odpověď: odpovězeno červenou doručenkou na adresu.  

                   Nebyla přijata žádná opatření ke zjednání nápravy, protože nebylo shledáno žádné 

jednání ve smyslu stížnosti, jedná se o subjektivní názor stěžovatele. 

 

Pozn.: Doručeno 27.10.2016. 

                   

Lhůty:  

- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 26. 10. 2016 = dodrženo  

 

 

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

 přijata dne: 26.9.2016 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/3754/16/Taj 

Obsah:  Stížnost na neúplnou informaci od vedoucího městských strážníků v Adamovském 

zpravodaji č. 9/2016 

 

Postoupení: stížnost byla postoupena k vyřízení paní tajemnici. 

 

Odpověď: odpovězeno červenou doručenkou 

                 Nebylo shledáno pochybení v práci a postupu vedoucího strážníků Městské policie 

Adamov Mgr. Červeného, proto nebyla přijata žádná opatření k nápravě. 

 

Pozn.: odpovězeno dne 26. 10. 2016 červenou doručenkou na adresu, doručeno 27. 10. 2016. 

        

            

Lhůty:  

- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 26. 10. 2016 = dodrženo  

 



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

 přijata dne: 26.9.2016 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/3757/16/Taj 

Obsah:  Stížnost na neuspokojivou odpověď na dotaz od představitele města Adamov. 

 

Postoupení: stížnost byla postoupena k vyřízení paní tajemnici. 

 

Odpověď: odpovězeno červenou doručenkou 

                 Stížnost byla projednána dne 31. 10. 2016 na 14. zasedání Zastupitelstva města 

Adamova. Nebylo shledáno pochybení v jednání představitele města. 

 

Pozn.: odpovězeno dne 26. 10. 2016 červenou doručenkou na adresu, doručeno 27. 10. 2016 

        

Lhůty:  

- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 31. 10. 2016 = dodrženo 

 

 

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

 přijata dne: 11. 10. 2016 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/4030/16/Taj 

Obsah:  Stížnost na postup u projednání přestupku. 

 

Postoupení: stížnost byla postoupena k vyřízení paní tajemnici. 

 

Odpověď: odpovězeno červenou doručenkou 

                 Projednáno s vedoucí odboru sociálních a správních věcí, dotčené přestupkové 

řízení se bude dále řešit. 

 

Pozn.: odpovězeno dne 19. 10. 2016 červenou doručenkou na adresu 

                   

Lhůty:  

- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 19. 10. 2016 = dodrženo  

 

 

5. (stížnost ozn. č. 5) ……………………………………. 

 přijata dne: 26.9.2016 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/4272/16/Taj 

Obsah:  Stížnost na chování pana místostarosty 

 

Postoupení: stížnost byla postoupena k vyřízení paní tajemnici. 

 

Odpověď: odpovězeno červenou doručenkou 

                 Stížnost byla projednána dne 14. 12. 2016 na 15. zasedání Zastupitelstva města 

Adamova. Nebylo shledáno pochybení v jednání pana místostarosty. 

 

Pozn.: odpovězeno dne 1. 12. 2016 červenou doručenkou na adresu 

            

Lhůty:  

- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 1. 12. 2016 = dodrženo         

 



6. (stížnost ozn. č. 6) …………………………………….. 

 přijata dne: 26.9.2016 

 zapsána pod číslem jednacím: MěÚ/4275/16/Taj 

Obsah:  Stížnost na psychické týrání od Městské policie Adamov. 

 

Postoupení: stížnost byla postoupena k vyřízení paní tajemnici. 

 

Odpověď: odpovězeno červenou doručenkou 

                 Nebylo shledáno žádného pochybění v postupu strážníků Městské policie Adamov. 

Nebyla přijata žádné opatření k nápravě. 

 

Pozn.: odpovězeno dne 1. 12. 2016 červenou doručenkou na adresu 

            

Lhůty:  

- lhůta konečného vyřízení – odesláno dne 1. 12. 2016 = dodrženo         

 

 

 

V Adamově dne 3. 1. 2017 

 

Zpracovala: Vratislava Chlupová 

 

 

 

 
         
                 PhDr. Vlasta Kubenová 

tajemnice MěÚ Adamov 
 


