
 
Zápis č.22 /18  z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 12.2.2018  
 
Přítomni:  Jiří Kaňok 
                        Ing.Jan Krupa      
                        Magda Otčenášková 
                        Martin Bednář    
Omluvena:       Ing. Ludmila Baranová 
OÚ:                  Marcela Krestová 
     
  Jednání započalo v 16:05 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 
jednání KV.  
 
K minulému zápisu KV nebyly připomínky, považuje se tedy za schválený. 

Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání: 

1)  Rámcový plán na rok 2018 

2) Zpráva – dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů a petic občanů 

3) Různé  

Pořad jednání byl schválen 4-0-0. 

Ad. 1)  Rámcový plán činnosti KV na rok 2018 byl schválen na 21 schůzi  v prosinci 2017  Po 
rozpravě bylo upřesněno, kdo bude zodpovídat za předložení vypracovaných zpráv v termínu 
uvedených v  plánu za přítomnosti zpracovatele zprávy.   

 
Ad. 2)   Paní Krestová seznámila přítomné se zprávou o dodržování správních lhůt při vyřizování 
stížností a podnětů občanů.za rok 2017  
 Ze zprávy vyplynulo, že celkem byly  podány osobně občany  3 stížností. Stížnosti byly řešeny ve 
lhůtách stanoveným zákonem do 60 dnů.. 

 
V roce 2017 byly podány  dvě petice jedním petentem  se sedmi podpisy občanů  na 
opravu  místní komunikace. Odpověď - Obec již jedná s majiteli pozemků o souhlasy s výstavbou a 
byly započaty přípravné práce na projektu. V písemné odpovědi je popsáno, jak se oprava bude 
provádět a co je potřeba vyřešit. 
Petice byly řešeny dle zákona č. 85/1990 Sb. o petičním právu, lhůta pro vyřízení po posouzení 
obsahu petice do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo petici podal, a podle Pravidel pro příjem a 
vyřizování petic a stížností z roku 2001 (schválila RO č. 63) 
 
  
  Usnesení KV č. 22/18/1 
KV bere na vědomí  Zprávu o podaných stížnostech a petic občanů a jejich vyřízení za rok 2017    
Návrh byl schválen 4-0-0 
                                                                                      

Ad. 3. Předseda KV  seznámil členy  s  obsahem zápisů RO Dobrá a  17. Zastupitelstva 
obce s usnesením.  
Usnesení KV č. 22/18/2: KV bere na vědomí zápisy z jednání RO obce Dobrá             
Schváleno 4-0-0. 
 
                                                                       
                                                                                     Jiří Kaňok  vr. 
                     předseda KV 
Přílohy 
              Zpráva o podaných stížnostech občanů a jejich vyřízení za rok 2017 
 

 



 
Obec Dobrá, Správní  odbor  
 
Zprávu  pro kontrolní výbor předkládá : Marcela Krestová 

 

 

Zpráva o podaných stížnostech občanů a jejich vyřízení za rok 2017 
 
V roce 2017 byly podány celkem 3 stížnosti občanů (v roce 2016 – 9, v roce 2015 - 6). 

 

Všechny stížnosti byly podány osobně a nebylo zasíláno vyrozumění o jejich přijetí. 

 

Stížnosti byly řešeny ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, § 175, odst. 5 - 

60 dnů. 

 

Stížnost: 

č. 1 – volné pobíhání psa - podaná 15.02. 2017 – osobně. 

Podal: Ing. Jan Pumr, Dobrá 140 

Majitel psa: manželé Šulíkovi, Dobrá  

Vyřizovala paní Kolářová, ihned osobně a po té i telefonicky s Ing. Pumrem. Byla vyzvána i druhá 

strana k vyjádření, jelikož se nejednalo o ojedinělou stížnost na tohoto jednoho psa. Již v roce 2016 

byly řešeny stížnosti na pobíhání psa. Bylo postoupeno na Magistrát F-M k projednání v komisi pro 

projednávání přestupků proti občanskému soužití a porušení OZV. 

 

č. 2 – na provozování činnosti na pozemku parc.č. 364  – podána 09.08. 2017 – osobně. 

Podal: Marie Žižková, Dobrá č. 653 za obyvatele okolí pozemku 

Stížnost vyřizoval starosta, odbor správy majetku a investic, Inspekce životního prostředí,  

Dopis č.j.: 1949/2017 odeslán dne 06.09. 2017 na Magistrát města F-M, odbor ŽP a Českou 

inspekci ŽP. 

Odpověď Magistrátu F-M dne 16.01. 2018. Uvedli, že tento provoz nepodléhá stavebnímu či 

jinému řízení, neboť se jedná o využití stávající již vybudované plochy, a proto nebylo vydáno 

závazné stanovisko, kterým by se stanovily podmínky provozu, a proto tímto provozem nemůže 

docházet k porušení povinností stanovených v zákonu o ochraně ovzduší. Zmíněná činnost – 

soustřeďování pilin na volné ploše – není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, neboť piliny jako odpad ze zpracovaného dřeva napadeného kůrovcem není 

kategorizován jako nebezpečný odpad, tudíž se k jeho dočasnému skladování nevážou zvláštní 

podmínky pro jejich skladování.  

Celá věc se projednávala i na jednání Zastupitelstva obce Dobrá, kdy byla podána zpráva o řešení 

situace na pozemku parc.č. 364. 

 

č. 3 – na vyřízení stížnosti Stavebního úřadu – podána 15.08. 2017 – osobně 

Podal: manželé Štvrtňovi, Horní Domaslavice 75 

Stížnost vyřizovala p. Gorošová, která odeslala odpověď dne 02.10. 2017 s vyjádřením stavebního  

úřadu, p. Lisníkové. 

 

 

 

V Dobré, 09.02. 2018 

 

Zpracovala: Marcela Krestová 



 

 

Petice za rok 2017 

 
Podány dvě petice ( v roce 2016 -2, v roce 2015 -1). 

 

Petice řešeny dle zákona č. 85/1990 Sb. o petičním právu, lhůta pro vyřízení po posouzení obsahu 

petice do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo petici podal, 

A podle Pravidel pro příjem a vyřizování petic a stížností z roku 2001 (schválila RO č. 63) 

 

 

č.1 – pro výstavbu asfaltové cesty p.č. 2290/1, 5, 2  – podáno osobně dne 16.08. 2017 

Č.j.: 1780/2017 

Podal: Ladislav Žvák, Dobrá č. 256  – 7 podpisů 

Projednala Rada obce Dobrá na svém 99. jednání dne 28.08. 2017  a schválila návrh odpovědi 

občanům, ve smyslu, že oprava je vedená v plánu oprav místních komunikací a byla začleněna do 

projektu „Opravy MK v Dobré 2016“. Obec již jedná s majiteli pozemků o souhlasy s výstavbou a 

byly započaty přípravné práce na projektu. V písemné odpovědi je popsáno, jak se oprava bude 

provádět a co je potřeba vyřešit. 

  

Písemná odpověď zaslána p. Žvákovi dne 13.09. 2017. 

 

č. 2 – pro výstavbu asfaltové cesty p.č. 2290/1, 5, 2– podáno dne 18.09. 2017 

Č.j.: 2029/2017 

Podal:  Ladislav Žvák, Dobrá č. 256  – 7 podpisů 

Identická petice jako z 16.08. 2017, jen znovu podaná. 

Písemná odpověď dne 23.10. 2017, kde bylo uvedeno, že se doručují odpovědi vlastníků pozemků 

na požadavek o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku. Vlastníci pozemků 

neakceptují předložené smlouvy – požadují odkupy. 

Obec začala jednat s vlastníky o odkupu pozemků a do doby, než se vyřeší majetkoprávní věci, 

nelze zahájit výstavbu cesty. 

 

Písemná odpověď zaslána p. Žvákovi dne 23.10. 2017 – doručení vykázáno. 

 

 

 
V Dobré, 09.02. 2018 

 

Zpracovala: Marcela Krestová 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


