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Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Vážená

 

děkuji Vám za Váš zájem o fungování veřejné správy. Na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, se Vám pokusím odpovědět co nejpřesněji. Bohužel 

jsem na místě tajemníka Městského úřadu Česká Kamenice poměrně krátkou dobu (10 

měsíců) a tak nevím, zda to pro Vás bude mít vypovídací a porovnávací schopnost.  

Samozřejmě si kontroluji, zda se úředníci nedopouštějí průtahů v řízení a zda postupují 

v zákonných lhůtách. Zatím mohu konstatovat, že jak dle správního řádu, tak i dle dalších 

zákonných lhůt (např. při poskytování informací) postupují dle zákona a drží se stanovených 

lhůt.  

Pokud by došlo k pochybení a vedoucí odborů či občan by mne na tuto skutečnost upozornil, 

hrozil by, po posouzení situace pohovorem s dotyčným úředníkem, i případný postih, který by 

se nejprve projevil ve výši odměn. Pak by záleželo na tom, jak je pochybení závažné a zda je 

opakované pro další následné postihy dotyčného úředníka (vytýkací dopis, snížení platu). 

Ještě jednou děkuji a přeji pevné zdraví! 

 

  

 

 

 

Ing. Vítězslav Vlček, MSc. 

tajemník Městského úřadu Česká Kamenice 
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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 a2n39k7. 

 

Předem Vám moc děkuji. 

 

 

 

Markéta Šimková 

Horníkova 2062/28 

628 00 Brno 

narozena dne 6. 5. 1996 

datová schránka a2n39k7 


