Rada Města Přeštice
přijímánazákIaďěoprávněnístanoveném
v $ 102odst.2 písm.n) zákonaě. 12812000Sb., o
předpisůtato
obcíchve zněnípozdějších

Pravidla Rady Města č. ll2013,
pro přijímránía vfizování stížností
I.
Přijímání stÍžností

1 . Stížnostivpísemné formě přijímá zejménapodatelna Městského úřadu Přeštice (dále

2.
3.
4.
5.

6.

jen MěU), případně kanceliář starosty. Stížnostmůžepřijmout i kterýkoli zaměstnanec
MěU nebo otganizačnísložky (dále jen oS)' kteý je však povinen ji bezodkladně
předat k zaevidovaní podatelně nebo kanceliíři starosty.
o ústní stíŽnosti, pokud nejde vyřídit na místě, sepíšepřejímající zaměstnanec
písemný záznatrt,který po podpisu oběma stranami předá k zaevidování podle bodu 1.
Na Žádost stěŽovatelepotvrdí přejímajícízaměstnanecna stejnopisu převzetí stíŽnosti
s uvedenímsvéhojména adatapřevzeti.
Stížnostise stejně jako jiné písemnostievidují v elektronickéevidenci spisové sluŽby
pod přiděleným číslemjednacím.
Všechny písemnosti,vyhodnocenéútvaryměstskéhoúřadujako stížnostináleŽejícído
působnosti MěU nebo města Přeštice,jsou po přidělení číslajednacího předany
kanceláři starosty, kde je vedena evidence stíŽností.Pro lyhodnocení podríníjako
stíŽnosti je rozhodujícíjeho obsah. V pochybnostech o obsahu rozhoduje o
zaevidoviínístížnostitajemnice.
Stížnosti, které náIeží do působnosti jiných orgánů, postupuje těmto orgánům
kancelář starosty nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.Ve stejné
lhůtě vyrozumí o postoupení stíŽnosti stěŽovatele. obě písemnosti se zaevidují
v elektronickéevidenci spisovéslužby.

IL
Evidence stížností
1. Evidence stížností
obsahujetýo údaje:
a. číslostíŽnosti
b. jméno'příjmenía adresustěžovatele
obsah stížnosti
d. konec lhůty pro vyŤízení
e . jméno lyřizuj ícíhopracovníka
f. datum vyřízení

2. V sekretariátustarostyse rovněžzak|ádajíkompletníspisy vyřízenýchstíŽností'
které
obsahujízejména:
a. podanou stíŽnost
b . výsledek šetřenívč. stanovisek věcně příslušnýchútvarůMěU nebo jiných

odborných orgánů
c . odpověď stěŽovateli
d. informaci o přijatých nápravných opatřeníchv případě oprávněnéstížnosti

výsledky kontroly o plnění nápravných opatření

Spisy nebo jejich části mohou byt uloženy na příslušnýchodborech MěU, je-li to
z hlediska navazujícíchsprávních řizení účelné.
o místěuloženíse v takovémpřípadě
učinízéznarnve spisu příslušnéstížnostiuloŽenémv sekretariátu starosty.

ilI.
Vyřizování stížností
1. StíŽnostiproti nevhodnému chovtÍníúředních osob MěÚ vyřizqí přímí nadtizeni
osob, proti kterým stíŽnostsměřuje.
2. StíŽnostiproti postapu správního orgdnu výizují vedoucí útvarů,jejicM postup je
stíŽnostínapaden. Směřuje-li stížnostproti postupu více útvarůnebo úřadujako celku'
vyřizuje ji tajemnice.
3. StíŽnosti proti nevhodnému chování zaměstnanců zaÍazených v organizačních
sloŽkách Dům historie Přešticka' Městská knihovna Přeštice a Pečovatelská sluŽba
Přeštice a proti postupu těchto organizaěníchsložek vyřízují vedoucí organizačních
složek. Stížnostiproti nevhodnémuchoviínístraŽníkůměstsképolicie a proti postupu
tohoto orgánu města vyřizuje vedoucí strážník.
4. StíŽnosti směřované proti tajemnici, vedoucímu stráŽníkovi nebo vedoucí(mu)
or ganizaěnísložky vyřizuj e starosta.
5 . StíŽnostisměřovanéproti starostovi nebo místostarostovivyřizuj e raďa města.
6 . Anonymní stíŽnostise prošetřujíjen tehdy, pokud obsahujíúdaje,které|ze prošetřita
lze předpokládat, Že výsledek šetřenímůŽe vést k opatřením ve veřejném zájmu.
V opačnémpřípadě se do spisu uvede uřednízěnnam o jejich odložení.
7 ostatní stížnostise považují za podnět k zahájení řízení a je s nimi naklúdúno
v souladu s příslušnými ustanovenímisprúvníhořúdu nebo zvldštníchaÍkonů.
8 . opakované stíŽnosti v téže věci od téhožstěŽovatele, neobsahují.li Žádné nové
skutečnosti'se neprošetřují,
do spisu se uvede uřednízáznarl ojejich odloŽení.
9 . StíŽnostivjednoduchých věcech musí bý vyŤízenydo 10 pracovníchdnů ode dne
jejich doručení.
10. Stížnosti,kterénelze vyřídit ve lhůtěpodle bodu 7. musí bý vyřízeny nejpozději do
60 dnů ode dne jejich doručení.Tuto lhůtu můŽeprodloužit na žádost r,yřizujícího
pracovníka starosta nebo tajemnice jen tehdy, nelze-li vjejím pruběhu zajistit
podklady potřenépro vyřízení stížnosti.. o prodlouženílhůty pro vyřízení musí byt
stěŽovatelvyřizujícím pracovníkemneprodleně vyrozuměn' a to před uplynutím lhůty
60 dnů.
předmětnéhotízení,nevyčerpal
l 1. Je.li ze stížnostipatmo, že stěžovatel,je-li účastníkem
všechny řádné opravné prostředky a že |htlta ke jejich podráníneprošla, musí bý
stíŽnost neprodleně předana věcně příslušnémuútvaru MěU a stěŽovatel o tom
vyřizuj ícímpracovníkemvyrozuměn.
12.Zjisti-lrise při prošetřenístíŽnosti,Že jsou dany podmínkypro obnovu řízení,musíbý
o této skutečnostistěŽovatel vyřizujícím pracovníkem vyrozuměn, je-li úěastníkem
předmětnéhoŤizení.Zároveň musí byt vyrozuměn o tom, že v souladu s příslušným
ustanovenímsprávníhořádu podnět kzahájení obnovy řízenímůžedát pouze účastník
Ťizení.
I3.Požádá-li stěŽovatel' aby jeho jméno nebylo uváděno' nebo jestliže je to v zájmu
správnéhovyŤizenístíŽnosti,postoupíse k prošetření(zpracování stanoviska) jen opis
stížnostibez uvedeníiménastěŽovatele.

14,YyÍizující pracovník můžev zájmu správnéhovyŤizenívěci vyslechnout stěŽovatele'
osoby proti nimž stížnostsměřuje a případně další osoby, které mohou přispět
k objasněnívěci.
15. o ústníchjednaních sepíšerytizujíci pracovník protokol v souladu se sprdvním
řádem.
1ó. StíŽnost se považuje za lyřízenou, byla -li shledána nedůvodnou nebo v případě
důvodnéžáďosti,jakmile byla uěiněna opatřenípotřebná k odstraněnízjištěnýchzávad
a aÍznam o výsledku šetřenía přijatých opatřeních byl učiněn do spisu.
17. Stěžovatel se o opatřeních přijatých k ndpravě vyrozumí jen tehdy, jestliže o to
pofuÍdal.
18. Kontrolu dodrŽovrínítěchto pravidel a plnění nápravných opatření provádí vedoucí
útvarů,vnitřní auditor, tajemnice, příp.starosta. o podaných stíŽnostech v oblasti
samosprávy města a výsledku jejich prošetření informuje starosta pravidelně
zastupitelstvo města.

Iv.

Závérečnáustanovení

1 . Tato pravidla byla schválenaradou Města Přešticeďne 2' 4.2013.
2 . Současněse rušípravidla č.212006schválenáradou Města Přešticedne 31. I.2006.
3 . Tato pravidla nabyvají platnosti dnem schválení Radou města Přeštice a účinnosti
d n e m3 . 4 . 2 0 1 3 .
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