
Zápis 

Z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova 

 

Kontrolní skupina KV ve složení: 

Bc. Eva Mádrová, Břetislav Passinger 

 

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování postupu při vyřizování stížností a petic přijatých Kanceláří primátora Magistrátu města 

Přerova v roce 2016 – vzorek 10 stížností 

Kontrolní zjištění: 

Dne 4.4.2017 byla provedena kontrolní skupinou kontrola přijatých stížností a petic občanů města Přerova za rok 

2016. Kontrolu provedli Eva Mádrová a Břetislav Passinger za přítomnosti pracovníka Magistrátu města Přerova 

pana Daňka. 

 

Registrovaných bylo 99 stížností a dvě petice, kontrolní skupině bylo předložených 98 stížností a dvě petice. 

Stížnost s jednacím číslem S – 99/16/KP  - Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku za ul. Žižkovou, podanou dne 

23.12.2016 SVJ Gen. Janouška je ještě v řešení. Stížnosti jsou uloženy ve dvou šanonech, jsou vedeny řádně pod 

spisovou značkou a číslem jednacím. Na složce stížnosti je uvedeno datum doručení, lhůta pro vyřízení, popř. 

termín prodloužení, způsob vyřízení, datum odeslání. Složka dále obsahuje iniciály stěžovatele a předmět 

stížnosti.  

 

Z 98 odpovědí bylo bezproblémově vyřízeno a vyřešeno 76 stížností. Zbývajících 22 stížností bylo odloženo a/a pro: 

Stížnost neměla konkrétní podnět  1 

Anonym     5 

Stížnost bezpředmětná, v kompetenci jiné 2 

Stížnost byla stažena    2 

Opakovaný podnět    2 

Zmatečný obsah    1 

Vyřízeno při osobním jednání   4 

Důvod stížnosti odstraněn okamžitě  1 
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Stížnost vyřízena MP, KP pouze v evidenci 1 

Občanskoprávní spor    2 

Na podnět reagováno v Přerovském Deníku 1 

 

Lhůty pro vyřízení stížností: 

§ 175 správního řádu 5) Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu 

příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu 

lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. 

Článek 7, odst. 2 Vnitřního předpisu č. 2/06 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Lhůta pro zaslání 

písemné odpovědi stěžovateli je 30 dnů. Ve zvlášť složitých případech se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů, o čemž 

musí být stěžovatel včas vyrozuměn. 

 73 stížností vyřízeno do lhůty 30 dnů 

 17 stížností vyřízeno ve lhůtě 31-60 dnů 

 8 stížností po lhůtě 60 dnů, z toho: 

 6 stížností bylo řešeno nad lhůtu 60 dnů pro zajišťování podkladů potřebných pro vyřízení stížností, a to ve 

spolupráci s dalšími subjekty mimo MMPr (např. KÚOK, ČŠI, HZS, KHS, …) 

 2 stížnosti (původní stížnosti z roku 2013 a 1993) byly odloženy a/a dle Vnitřního předpisu č. 2/06 

(opakovaná stížnost v jedné a téže věci, neobsahující žádné nové skutečnosti), poté stížnosti adresovány 

primátorovi, který se na ně rozhodl reagovat 

 1 stížnost stále v řešení – trvá nad lhůtu 60 dní pro zajišťování podkladů, ve věci probíhá i osobní jednání se 

stěžovateli. 

 

Kontrolovaný vzorek 10 stížností: 

S – 10/16/KP 8.2.2016   Vynechání spojů MHD    postoupeno ESŽ, uloženo a/a 9.2.2016 

S – 20/16/KP 14.3.2016 Žádost o řešení situace ul. Prostějovská a Olomoucká odpověď zaslána 13.4.2016 

S – 30/16/KP 13.4.2016  Prašnost z areálu přerovské rokle – dořešení  odpověď zaslána 13.6.2016 

S – 40/16/KP 23.5.2016 Kauza z 8.11.2013     odpověď zaslána 9.6.2016 

S – 50/16/KP 7.6.2016  Stížnost na postup Stavebního úřadu   odpověď zaslána 22.7.2016 

S – 60/16/KP 4.7.2016  Sečení trávy ve směru na Želatovice   věc vyřízena MAJ 21.7.2016 

S – 70/16/KP 1.8.2016  Hluk – hudební produkce restaurace u Aničky   odpověď zaslána 14.9.2016 

S – 80/16/KP 7.9.2016  Hluk z budovy U Bečvy 1    uloženo a/a 13.9.2016 

S – 90/16/KP 15.11.2016  Hluk – budování automyčky Jižní čtvrť   odpověď zaslána 22.11.2016 

S – 98/16/KP 29.12.2016 Neosvětlená cyklostezka kolem Bečvy   odpověď zaslána odborem MAJ 3.1.2017 
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Kancelář primátora města Přerova oddělení organizační obdrželo v roce 2016 dvě petice: 

P-1/16/KP  6.1.2016 Renovace silnice a chodníků, vybudování parkování Kozlovice odpověď zaslána 

9.3.2016 (63 dnů) 

Po projednání petice dne 3.3.2016 Radou města Přerova odpovězeno náměstkem primátora p. Košutkem. 

 

P-2/16/KP 12.5.2016 Zachování restaurace K2   odpověď zaslána 8.6.2016 (27 dnů) 

Po projednání petice dne 2.6.2016 Radou města Přerova odpovězeno náměstkem primátora p. Košutkem. 

 

 

V Přerově dne: 

Za kontrolní výbor: 

 

 

............................................................................  ........................................................................... 

        Bc. Eva Mádrová v.r.            Břetislav Passinger v.r. 

 

 

Za Kancelář primátora: 

Kancelář primátora zápis KV akceptuje. 

 

 

............................................................................   

        Zdeněk Daněk v.r.              

 

 


