
Městský úřad Libčice nad Vltavou
Nám. Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou

k rukám: starosty města
na vědomí: místostarosty města

Věc: Stížnost na tajemníka úřadu

Pane starosto,

podávám tímto stížnost na tajemníka úřadu p. Ing. Dědiče pro urážlivé a nedůstojné chování vůči 
mé osobě.

Dne 15.2. jsem odeslala mailem žádost o nahlédnutí do dokumentace k probíhající přístavbě MŠ a 
do souvisejících povolení a vyjádření dotčených orgánů s prosbou o připravení dokumentů na 
následující pracovní den. Žádost jsem na základě předchozího doporučení místostarosty p. Laina 
směřovala na adresu tajemníka Ing. Dědiče a p. Čermáka ze správy majetku města. Protože mi 
nikdo z odpovědných úředníků neodpověděl, svou žádost jsem zopakovala další den 16.2. Opět bez 
odpovědi. Oběma pánům jsem se zároveň snažila opakovaně dovolat. Toto není předmětem 
stížnosti, pouze vysvětlením mého postupu.

Následující den ve středu 17.2. jsem šla na městský úřad požádat osobně, s přesvědčením, že 
nahlédnout do dokumentace jistě nebude problém vzhledem k tomu, že jde o stavbu aktuální a 
podklady k ní musí být “na vrchu”. Pan tajemník mě nejen nenechal do dokumentace nahlédnout, 
neodpověděl mi, na koho jiného se s žádostí obrátit, a jednal arogantně, zvyšoval hlas a označoval 
mě za inkvizici.

Důrazně si tímto stěžuji na chování p. tajemníka, které je neprofesionální, nedůstojné pozici, kterou 
na městském úřadě zastává, a principiálně neslušné vůči jakémkoliv občanu města. Pan tajemník 
tímto jednáním znemožnil mou snahu o svědomitou práci zastupitele. Doporučení k podání žádosti 
o poskytnutí informace v této věci považuji za obstrukci, kterou p. tajemník zároveň nastavuje 
normu ve způsobu komunikace občana - zastupitele s městským úřadem. Získávání podkladů k 
práci v režimu žádosti o poskytnutí informace je pracnější jak pro žádatele, tak pro zaměstnance 
městského úřadu placeného z rozpočtu města.

Žádám Vás tímto o vyvození důsledků za výše popsané jednání.

Děkuji.

S pozdravem,
Tereza Nehasilová, 

V Libčicích n. Vlt., 21.února 2016

Tereza Nehasilová
Pod Viničkou 806
252 66 Libčice nad Vltavou


