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KANCELAŘ TAJEMNÍKA
Tajemník
lng. Ladistav Kvěch

Odpověď k žádosti dle zák. č. í06rí999 Sb., o svobodném pfistupu k informacím ze dne
23.04.2020, ve věci způsobu řešeni možných průtahů v řízení a nepostupováni v zákonných
lhútách

Městský úřad Bílina, kancelářtajemníka, vám na základě došlé žádostize dne 23,04.2020, dle zákona
č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci způsobu řešení možných průtahů v
řízení a nepostupování v zákonných lhůtách, kdy tohotojednání by se mohli dopouštět úřední osoby
Městského úřadu Bílina, sděluje následující:

Otázkač. 1: Jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí prutahů v řízení a
nepostupují v zákonných lhůtách?

Odpověď: Zdejší správní úřad zatím žádný takový případ neřešil. Jednotlivá správní řízení jsou
vždy vyřizována v zákonných lhůtách, tj. bez zbytečného odkladu, Pokud nelze
rozhodnutí vydat bezodkladně, postupuje zdejší správní or9án obecně podle
ustanovení § 71 zákona č. 5OU2a04 Sb., správní řád. Umožňuje-li to však povaha
věci, tak podle dikce jednotlivých speciálních zákonů. Obecně vzato existuje též
institut ochrany před nečinností, kdy tento je definován ustanovením § 80 správního
řádu.

Otázka č. 2:

Otázka č. 3:

Otázka č. 4:

Odpověď:

S pozdravem

lng. Ladislav.Kvěch
tajemník MěU Bílina

Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány?

Hrozí jim snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy?

Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují
v zákonných lhůtách?

V případě, že by úředník správní řízení záměrně protahoval, bylo by toto chování
řešeno v souladu se zákonem č. 262l20a6 Sb., zákoník práce.
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