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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení kontroly a vnitřního auditu, (dále jen „povinný subjekt“) ve smyslu § 2 odst. 
1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační 
zákon“) obdržel dne 24.01.2022 Vaši žádost, došlou pod č.j.: MeUPB 08423/2022. 
 
Předmětem Vaší žádosti je níže uvedené: 
 
1/ Kolik stížností na úředníky MěÚ Příbram  („dále jen „stížnost, stížnosti“) bylo podáno v roce 2021 
2/ Kolika úředníků se stížnosti týkaly 
3/ Poskytnutí kopií jednotlivých stížností 
4/ Kopie vyjádření úředníka nebo úředníků k jednotlivým stížnostem 
5/ Kopie dokumentu nebo dokumentů správního orgánu s výsledkem šetření (a s případnými opatřeními přijatými 
k nápravě) 
 
V průběhu roku 2021 byly podány tyto stížnosti na postup úředníka (úředníků): 
 
1/ Č.j.: 22858/2021 ze dne 17.2. 2021 - stížnost na nečinnost úředníka Stavebního úřadu a územního plánování (dále 
jen „SÚÚP“)  
2/ Č.j.: 34373/2021 ze dne 25.03.2021 - Obecní živnostenský úřad 
3/ Č.j:. 43330/2021 ze dne 26.04.2021 - SÚÚP 
4/ Č.j.: 52161/2021 ze dne 26.05.2021 - SÚÚP 
5/ Č.j.: 57361/2021 ze dne 04.06.2021 - Odbor investic a rozvoje města (dále jen „OIRM“) 
6/ Č.j.: 62584/2021 ze dne 22.06.2021 - OIRM 
7/ Č.j.: 63914/2021 ze dne 28.06.2021 - OIRM 
8/ Č.j.: 65933/2021 ze dne 07.07.2021 - Odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) 
9/ Č.j.: ST 00002/2021 ze dne 07.06.2021 - OIRM 
10/ Č.j.: ST 00005/2021 ze dne 10.08.2021 - SÚPP 
11/ Č.j. 85024/2021 - ze dne 17.09.2021- Odbor soc. věcí a zdravotnictví (sociálně právní ochrana dětí) - nekopírováno 
podání (citlivé údaje o nezletilci) - dále jen „OSVZ“ 
12/ Č.j.: 92579/2021 ze dne 06.10.2021 - Odbor Dopravní úřad (dále jen „DÚ“) 
13/ Č.j.: 109160/2021 ze dne 10.11.2021 - SÚÚP 
14/ Č.j. 115384/2021 ze dne 15.11.2021 - SÚÚP 
15/ Č.j.:121066/2021 ze dne 17.12.2021 - OŽP 
 
Kopie Vámi požadovaných stížností, vyjádření úředníků a odpovědí na tyto stížnosti jsou přílohou této písemnosti. 
V poskytnutých kopiích písemností, které obsahují osobní údaje zaměstnanců či jiných osob, jsou tato data 
anonymizována; stejně tak údaje k jejich totožnosti vedoucí (§ 8a odst. 1 informačního zákona).  
 
Dále nejsou poskytnuty informace z neukončených správních řízení - v souladu s ust. § 11 odst. 1b) informačního 
zákona.  
 
Povinný subjekt taktéž odmítl poskytnutí stížnosti, která se týká péče o nezletilé dítě; tedy jde  o citlivé údaje, které 
podléhají mlčenlivosti (§ 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí), ve znění p.p. - stížnost                        
č.j. 85024/2021 ze dne 17.09.2021 podaná na OSVZ. 
 
Tyto shora uvedené skutečnosti jsou sděleny a odůvodněny v samostatném Rozhodnutí o částečném odmítnutí 
informací č.j. MeUPB 15429/2022. 
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