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Vážená paní
Ma….. ..mk..á
Ho….v. …..
628 00 Brno

Žádost o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb. - podání zprávy

Vážená paní ….ová,
na základě Vámi zaslané žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ze dne 24.04.2020, která se týká řešení průtahů
v řízeních, Vám jménem povinného subjektu sděluji, že na zdejším úřadu jsou lhůty
průběžně sledovány v systému elektronické spisové služby. Standardně se samozřejmě
jedná o 30 a v odůvodněných případech o 60 dnů.
Otázka je, co považujete za neoprávněné průtahy, a zda jsou na straně úředníka. Je
potřeba sledovat důvody průtahů, které u nás ve většině případů leží na straně dotčených
orgánů a zejména na straně podatele, který mnohdy ani po výzvě ve lhůtě nedoloží
potřebné podklady. V těchto případech je řízení přerušováno usnesením a lhůta neběží,
často se jedná o stavební úřad, silniční správní úřad či vodoprávní úřad. Dále pak je
potřeba brát v úvahu umělé průtahy v řízeních o přestupcích, např. v dopravě, a to ze
strany obviněných a jejich právních zástupců. Také je to mnohdy věc systémová, např. ve
stavebních řízení průtahy často vznikají nepřehledným množstvím mnohdy téměř
zbytečných vyjádření dotčených orgánů, které sice zákon vyžaduje, stavebník je tedy
potřebuje, ale ve svém výsledku nic neřeší. To jsme si zřejmě zavinili sami značným
znepřehledněním stavební legislativy za poslední roky.
Na základě průběžně prováděných vyhodnocení (i v rámci pravidelných pracovních
hodnocení) se ve většině našich případů nejedná o průtahy na straně úředníka. Pokud je
ale zjištěno že ano, a nepopírám, že i takové případy se na našem úřadu vyskytly, je
postupováno personálně v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných
celků a zákoníkem práce tj. od krácení odměn, přes vytýkací dopis, snížení osobního
ohodnocení až po rozvázání pracovního poměru.
Z Vaší žádosti o poskytnutí informací není patrno, o jaké průtahy se Vám jedná, ale
v případě, že máte poznatky na existenci neoprávněných průtahů na konkrétním úřadu,
doporučuji se s žádostí o vysvětlení a stížností obrátit přímo na představeného daného
úřadu a v případě Vaší nespokojenosti s výsledkem na jeho nadřízený odvolací orgán.
S pozdravem
Bc. Václav Kybic v. r.
tajemník MěÚ Blovice
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