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Dobrý den,

dovoluji si tímto požádat, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o
informaci,
jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úřednici 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 úřednici za takové průtahy v řízeni trestáni,
jsou jim alespoň vytýkány?
Hrozí jím snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy? přijali jste nějaká
systémová opatření k řešení
situací, kdy úřednici nepostupuji 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.

Prosím, pošlete mi informaci do mé datové schránky

Předem Vám moc děkuji.
MěÚ Ústi nad Orlicí
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[
odpověď' na žádost o informace ze dne 23.04.2020

Dne 23.04.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnuti informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ"). K Vaší žádosti
sděluji následujIcŕ

Lhůty pro vydáni rozhodnutí stanovi zejména zákon Č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění pozdějších
předpisů {dále jen ,,správní řád"), a to konkrétně v ustanovení § 71odst. 1 a odst. 3. Ustanovení § 80
správního řádu řeší ochranu před připadnou nečinností správního orgánu. Pravomoc v tomto případě
přÍs|UšÍ nadřízenému správnímu orgánu, kterým je krajský úřad. Tento správní orgán také provádí
pravidelné kontroly na jednotlivých úsecích výkonu státní správy všech úřadů. Mohou samozřejmě
nastat situace, kdy existuji objektivní důvody k tomu, že nelze vydat rozhodnutív zákonem stanovené
lhůtě. v takovém případě je možné požádat nařízený orgán k vydání usnesení k prodloužení zákonné
lhůty. Nadřízený orgán takové případy velmi pečlivě posuzuje.

Pokud dojde k porušení pracovních povinnosti ze strany úředníka, postupuje se vždy v souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Marcel Klement, v. r.
tajemník městského úřadu
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