10. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět
či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Proti postupu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace může žadatel
•
•
•
•

který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci
kterému po uplynutí 15-ti denní lhůty pro vyřízení žádosti nebo prodloužené lhůty
nebyla poskytnuta informace nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno
rozhodnutí o odmítnutí,
který nesouhlasí s výší úhrady za náklady spojené s poskytnutím informace, která mu
byla před poskytnutím informace sdělena

podat ve lhůtě do 30 dnů od data doručení sdělení s odkazem na zveřejněnou informaci (§ 6),
oznámení o výši úhrady (§ 17 odst. 3) nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 14
odst. 5 písm. d), odst. 7), příp. sdělení o odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c), u
povinného subjektu stížnost.
Způsob podání stížnosti:
* ústně: pokud není stížnost na místě vyřízena, sepíše se o ní písemný záznam
* písemně: Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Velké Pavlovice
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice
691 06
Podání na podatelně MěÚ: adresa
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice
* faxem:

519 428 143

* elektronicky: Adresa e-podatelny
podatelna@velke-pavlovice.cz
Další elektronické adresy
Datová schránka: xvqban6
Úřední hodiny Městského úřadu
pondělí
7:30 - 11:00
středa
7:30 - 11:00

11:30 - 17:00
11:30 - 17:00

Podatelna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

11:30 – 17:00
11:30 – 16:00
11:30 – 17:00
11:30 – 16:00

Stížnost spolu se spisovým materiálem povinný subjekt předkládá nadřízenému orgánu
(krajskému úřadu) ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení stížnosti. Nadřízený orgán rozhoduje o
stížnosti do 15 dnů od jejího předložení povinným subjektem. Krajskému úřadu se stížnost
předkládat nemusí, pokud povinný subjekt stížnosti sám zcela vyhoví.

2) Petice
Petici mohou podat fyzické osoby, právnické osoby, petiční výbor. Právnické osoby mohou
podat petici jen tehdy, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
Petice musí být písemná a musí v ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji
podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů
petičního výboru a jméno a příjmení toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci
zastupovat.
V případě, že jsou k petici přiloženy podpisové archy, musí být na nich uvedena jména,
příjmení, bydliště a podpisy osob, které petici podporují. Pokud podpisové archy
neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy
podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil,
příp. jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci
zastupovat.
Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho
působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo
petici podal. Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů
písemně odpovědět. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
Způsob podání petice:
písemně: Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Velké Pavlovice
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice
691 06
Podání na podatelně MěÚ: adresa
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice

Úřední hodiny Městského úřadu
pondělí
7:30 - 11:00
středa
7:30 - 11:00

11:30 - 17:00
11:30 - 17:00

Podatelna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

11:30 – 17:00
11:30 – 16:00
11:30 – 17:00
11:30 – 16:00

3) Návrh, podnět či jiné dožádáni, kde obdržet rozhodnutí
Občané města mohou podávat radě města a zastupitelstvu města návrhy, připomínky a
podněty; tyto se vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost
zastupitelstva města, nejpozději do 90 dnů.
Způsob podání:
* písemně: Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Velké Pavlovice
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice
691 06
Podání na podatelně MěÚ: adresa
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice
* faxem:

519 428 143

* elektronicky: Adresa e-podatelny
podatelna@velke-pavlovice.cz
Další elektronické adresy
Datová schránka: xvqban6
Úřední hodiny Městského úřadu
pondělí
7:30 - 11:00
středa
7:30 - 11:00

11:30 - 17:00
11:30 - 17:00

Podatelna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

11:30 – 17:00
11:30 – 16:00
11:30 – 17:00
11:30 – 16:00

Podání v rámci postupu správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité
věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v
určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá - správním
řízení upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Způsob podání:
* ústně: do protokolu na příslušném odboru
* písemně: Kontaktní poštovní adresa
Městský úřad Velké Pavlovice
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice
691 06
Podání na podatelně MěÚ: adresa
Náměstí 9. května 700/40
Velké Pavlovice
* faxem:

519 428 143

* elektronicky: Adresa e-podatelny
podatelna@velke-pavlovice.cz
Další elektronické adresy
Datová schránka: xvqban6

Úřední hodiny Městského úřadu
pondělí
7:30 - 11:00
středa
7:30 - 11:00

11:30 - 17:00
11:30 - 17:00

Podatelna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

11:30 – 17:00
11:30 – 16:00
11:30 – 17:00
11:30 – 16:00

