
ŽÁDOST ze dne 24.04.2020 
 
Dobrý den, 
 
dovoluji si tímto požádat, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o informaci, 
jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují 
v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi pochopitelné, 
ale za standardního stavu. Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň 
vytýkány? 
Hrozí jím snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy? Přijali jste nějaká systémová opatření 
k řešení 
situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách? 
 
Nezlobte se, ale přijde mi, že v posledních čtyřech letech úředníkům naprosto zásadně vyrostly 
platy, 
ale mohou si dělat co chtějí. Nerada bych paušalizovala, ale občas mám takový dojem, že jim 
projde všechno 
a nikdo nad nimi nevykonává skutečný dohled. Proto Vás právě žádám o informaci výše. 
 
Prosím, pošlete mi informaci do mé datové schránky  
 
Předem Vám moc děkuji. 
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Vážená paní 
 
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, Vám sdělujeme k jednotlivým dotazům následující: 
 
Jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a 
nepostupují v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi 
pochopitelné, ale za standardního stavu.  
Žádnou stížnost na nedodržení zákonných lhůt neevidujeme. Pokud by byla taková stížnost 
vznesena, řešili bychom ji v souladu se zákoníkem práce, resp. dle § 175 správního řádu.  
 
Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány? 
Žádnou stížnost na nedodržení zákonných lhůt neevidujeme.  
 
Hrozí jím snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy? 
Pokud by taková situace nastala opakovaně, bude v konkrétních případech zvažováno 
snížení osobního příplatku, neposkytnutí mimořádné odměny příp. další sankce.   
 
Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných 
lhůtách? 
Ne, dosud nebylo třeba. 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Radek Kříž  
tajemník MěÚ Varnsdorf 
 
 
 

 Váš dopis čj.: 
Ze dne: 
Naše čj.: 
 
Vyřizuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 

 
23.04.2020 
MUVA 59015/2020JezRa 
 
Radka Ježková 
417545102 
06.05.2020 
radka.jezkova@varnsdorf.cz 


	Žádost
	Odpověď



