
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 

Žádost o informace ze dne 23. 4. 2020 zaevidovaného pod č. j. TAJ/1418/2020 ve věci žádosti 
Markéty Šimkové, Horníkova 2062/28, 628 00 Brno o poskytnutí informací týkající se řešení 
případů o možných průtazích v úředních řízení o postizích úředníků za průtahy a o přijetí 

systémových opatření k řešení situací. 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
vás žádáme o sdělení následující informace: 

Obsah žádosti/dotazu: 

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.  
 
Způsob poskytnutí informací: 
- zaslání do datové schránky  
 
Žadatel: 
Markéta Šimková 
Horníkova 2062/28 
628 00 Brno 
narozena dne 6. 5. 1996 
datová schránka a2n39k7 
 
Způsob poskytnutí informace: datovou zprávou  
 
Odesláno dne: 27. 4. 2020 
 
Odpověď na žádost: 
Č. j. TAJ1418/2020  

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme a 
zasíláme informaci: 

Na základě Vaší žádosti týkající se řešení případů o možných průtazích v úředních řízení o postizích 
úředníků za průtahy a o přijetí systémových opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v 
zákonných lhůtách, Vám sděluji, že výkon veřejné správy je službou veřejnosti a pracovníci našeho 
úřadu ji vykonávají na vysoké odborné úrovni s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez 
jakýchkoli předsudků. Pracovníci činí rozhodnutí a řeší záležitosti objektivně, na základě jejich 
skutkové podstaty, přihlížeje pouze k právně relevantním skutečnostem a bez zbytečných průtahů. To 
znamená, že na našem úřadě jsou vždy lhůty plněny v zákonem stanovených lhůtách, ba naopak se 
snažíme vyjít občanovi maximálně vstříc, a pokud možno vyřizujeme jakoukoli úřední záležitost v co 
možná nejkratších termínech, aby občan mohl dále svoje záležitosti řešit. Náš úřad se řídí dle Etického 
kodexu zaměstnance Města Jevíčko, kde jsou mimo jiné i tyto výše popsané povinnosti obsaženy. 
Z tohoto důvodu nemohl být žádný z úředníků jakkoliv za nedodržení stanovených lhůt postižen a 
věřím, že se tak nikdy nestane.  

 
 



Vyřizuje: Bc. Pavel Sedlák – tajemník MěÚ Jevíčko  

 

V Jevíčku dne 27. 4. 2020 

 

 

Na webové stránky města uveřejnil dne 27. 4. 2020 Bc. Pavel Sedlák – tajemník MěÚ Jevíčko 

 


