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Schváleno (vydáno) Rada města 

Kdy 23.6.2022 

Účinnost 23.6.2022 

Ruší 2/2011 z 12.4.2012 

Rozdělovník originálů OPO 

Umístěn na internetu NE  

Za aktuálnost obsahu odpovídá vedoucí oddělení interního auditu 

Za aktualizaci na intranetu odpovídá vedoucí organizačního a personálního oddělení 

Datum poslední aktualizace  

 

Směrnice Rady města 
č. 2 

pro 
vyřizování a evidenci stížností, petic, kvalifikované žádosti,  

hromadné připomínky a místního referenda  
(tj. podání právnických a fyzických osob – dále jen podání) 

 

1. Vyřizování stížností a petic občanů je uloženo § 7 resp. § 102 odst. (2) písm. l)  
zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích; speciální režim má stížnost podle § 175 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád a stížnost podle zákona č. 106/1992 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (speciální opravný prostředek). 

2. Problematika vyřizování petic je upravena zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

3. Kvalifikovanou žádost řeší § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 

4. Režim hromadné připomínky schválilo na svém jednání ZM dne 26. 3. 2009. 

5. Místní referendum musí splňovat náležitosti zákona č. 22/2004 Sb., o místním 
referendu. 

6. Konkretizace postupů je upravena touto směrnicí. 
 

článek 1 
Základní ustanovení 

Stížnost (v oblasti samosprávy) 

1. Za stížnost se považuje podání fyzické nebo právnické osoby, kterým  

a) se domáhá ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo 
k jejich porušení nebo ohrožení činností nebo nečinností Magistrátu města 
Jablonec nad Nisou (dále jen MMJN), městské policie, orgánů statutárního města 
Jablonec nad Nisou, organizací statutárním městem zřízených a založených; 

b) upozorňuje na konkrétní nedostatky, zejména na porušování právních předpisů, 
jejichž odstranění si vyžaduje zásah MMJN, orgánů města. 

2. Opakovaná stížnost je podání, kterým stěžovatel vyjadřuje nespokojenost se způsobem 
vyřízení svého předchozího podání, popř. se jinou formou nebo způsobem domáhá 
téhož cíle, který byl obsahem předchozího podání. 

3. Podání se vždy posuzuje podle obsahu bez ohledu na to, jak je stěžovatelem označeno. 

4. Za stížnost v tomto režimu se nepovažuje podání: 

a) adresované jako dotaz, kterým se fyzická nebo právnická osoba nedomáhá 
ochrany svých práv; 
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b) proti postupu a rozhodnutí soudů, státního zastupitelství; 

c) proti rozhodnutí orgánů státní správy. 

Stížnost (v oblasti státní správy § 175 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád) 

Podání fyzické nebo právnické osoby, v němž mají právo obracet se na správní orgány se 
stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, 
neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany. 

Petice 

1. Musí splňovat náležitosti zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.  

2. Petice nesmí zasahovat do nezávislosti soudu a nesmí vyzývat k porušování ústavy  
a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro 
jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání 
a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, 
anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti. 

Kvalifikovaná žádost 

1. Kvalifikovaná žádost je žádost o projednání určité záležitosti v oblasti samostatné 
působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce. 

2. Kvalifikovanou žádost musí podepsat alespoň 0,5 % občanů obce, kteří dovršili 18 let 
věku. 

Hromadná připomínka 

1. Hromadná připomínka musí být formulována jednoznačně a konkrétně, musí obsahovat 
návrh řešení a být podepsána 300 občany obce nebo 20 právnickými osobami se sídlem 
v Jablonci nad Nisou – tito mají právo obracet se na zastupitelstvo města se svými 
žádostmi a návrhy ve věcech veřejného či společného zájmu, které kompetenčně 
spadají do působnosti zastupitelstva města. 

2. Hromadná připomínka nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo 
omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, 
rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, 
nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo 
hrubé neslušnosti. 

Místní referendum  

1. V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti 
města. Vyvolání místního referenda je podmíněno získáním potřebného počtu podpisů 
oprávněných voličů, tj. 10 % oprávněných osob. 

2. Místní referendum nelze konat  

a) o místních poplatcích a o rozpočtu města,   

b) o zřízení nebo zrušení orgánů města a o jejich vnitřním uspořádání,  

c) o volbě a odvolání primátora, náměstka primátora, členů rady města a dalších členů 
zastupitelstva města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů 
města,  

d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy 
nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními 
předpisy,  

e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,   

f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti,   
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g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce,  

h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání 
místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců. 

3. Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni 
bylo možno odpovědět slovem „ano“ nebo slovem „ne“. 

 

článek 2 
Náležitosti podání 

Stížnost 

Z podání musí být zřejmé následující náležitosti: 

a) u fyzické osoby: jméno, příjmení, adresa stěžovatele, datum podání a podpis 
stěžovatele; 

b) u právnické osoby: obchodní název, sídlo, IČ, označení a podpis statutárního 
orgánu a datum podání; 

c) přesné uvedení, čeho se stěžovatel domáhá. 

Petice 

1. Pod písemnou petici uvede občan své jméno, příjmení, bydliště a podpis. Pokud 
jednotlivé podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo 
zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, 
příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je 
oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. V případě ePetice náležitosti 
ověřuje MV ČR. 

2. V případě uplatnění kombinace písemné a ePetice se musí jednat o stejný obsah se 
stejnými parametry. Pokud se neliší, jedná se o jednu petici a lze podání sloučit.  
Při posuzování možných duplicit podpisů v dokumentech se vychází z elektronických 
archů, kde je unikátnost garantována nástrojem ePetice, a k těmto archům se 
odkontrolují podpisy z archů v listinné podobě.  

Kvalifikovaná žádost  

1. Kvalifikovanou žádost musí podepsat alespoň 0,5 % občanů obce, kteří dovršili 18 let 
věku. 

2. Žádost by měla obsahovat podpisový arch, kde musí být uveden předmět, kterého se 
žádost týká, dále občan uvede jméno a příjmení, rok narození, trvalé bydliště  
v Jablonci nad Nisou a podpis. Žádost by měla být adresována příslušnému orgánu 
obce, tedy ZM či RM a měl by z ní jasně vyplývat požadavek, aby určitá záležitost byla 
tímto orgánem projednána. 

Hromadná připomínka 

Hromadná připomínka musí být formulována jednoznačně a konkrétně, musí obsahovat 
návrh řešení a být podepsána 300 občany obce, kteří dále uvedenou jméno, příjmení, rok 
narození, trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou nebo 20 právnickými osobami se sídlem 
v Jablonci nad Nisou, které uvedenou název obchodní firmy, IČ, sídlo a podpis statutárního 
orgánu.    

Místní referendum 

1. Návrh přípravného výboru musí obsahovat:  

a) označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,  

b) znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,  
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c) odůvodnění návrhu,  

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí 
přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu města,  

e) označení zmocněnce z členů přípravného výboru,  

f) jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu a jejich vlastnoruční 
podpisy. 

2. Přílohu návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí, tvoří podpisová listina  
s očíslovanými podpisovými archy. 

3. Každý podpisový arch musí obsahovat:  

a) označení území, na němž se má místní referendum konat,  

b) znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,  

c) jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu,  

d) upozornění pro oprávněné osoby podporující konání referenda tohoto znění:  
"Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo 
podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním 
referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se 
přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč." 

4. Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu 
své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis. 

  

 

článek 3 
Přijímání podání 

 

Podání přijímá všechny pracovní dny oddělení interního auditu, stížností MMJN (dále jen 
„IAS“), v úřední dny je mohou přijímat i všechna oddělení MMJN podle věcné působnosti 
(dále jen „oddělení MMJN“). Osobně mohou být podání předána i ve vnitřním informačním 
centru nebo v podatelně MMJN. 

Stížnost – může být podána písemně, ústně nebo v elektronické podobě – e-mail, datová 
schránka.  

1. Pokud stížnost nemá náležitosti uvedené v čl. 2 této směrnice či není srozumitelná, je 
nečitelná nebo k jejímu vyřízení je nutno doplnit další údaje, které se v podání neuvádí, 
vyzve IAS, popř. jiné oddělení MMJN, subjekt k jeho doplnění ve stanovené lhůtě. Pokud 
tak neučiní, IAS postupuje jako v případě anonymní stížnosti viz níže bod 6. V případě 
elektronického podání musí mít toto podání úřední charakter a náležitosti dle čl. 2 kromě 
podpisu. 

2. Stížnost, která je uplatňována ústně a nelze ji vyřídit přímo, bude sepsána 
zaměstnancem MMJN. 

Záznam o podání musí obsahovat: 

- označení oddělení MMJN, kde byl zápis s občanem sepsán; 

- další náležitosti viz čl. 2 směrnice; 

- podpis občana a zaměstnance, který stížnost sepsal. 

Občanovi se předává 1 kopie záznamu o stížnosti. 
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3. Pokud je ve stížnosti uvedeno více občanů společně a není výslovně uvedeno, komu se 
mají ve vyřizované věci doručovat písemnosti, doručují se veškeré písemnosti ze strany 
MMJN občanovi, který je uveden v podání na prvém místě. 

4. Vůči občanovi nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že uplatnil podání. 

5. Požádá-li občan, aby jeho jméno, příjmení či bydliště nebyly uváděny, nebo jestliže je to 
v zájmu správného vyřízení podání, bude se při prošetření občanova podání vycházet 
pouze z opisu, ve kterém nebude uvedeno jméno, příjmení a bydliště občana či občanů. 

6. Anonymní stížnost je takové podání, ze kterého není zřejmá identifikace stěžovatele. 
Anonymní stížnost vyřizují oddělení MMJN, pokud obsahuje konkrétní údaje nasvědčující 
tomu, že byl porušen právní předpis. 

Petice – musí být v písemné, nebo elektronické podobě. Pokud písemná petice nemá 
náležitosti zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, je podání vráceno ve lhůtě do 5 dnů 
oprávněné osobě k nápravě do dané lhůty, příp. s nabídkou možnosti řešení v jiném režimu, 
např. jako stížnost.  

O tom, že SMJN obdrželo ePetici podanou prostřednictvím datové schránky, informuje 
podatelna oddělení IAS nejpozději druhý den po tomto obdržení. 

Kvalifikovaná žádost – musí být v písemné podobě, pokud žádost nepodepsalo alespoň 
0,5 % občanů obce, kteří dosáhli věku 18 let, je žádost vrácena zpět oprávněné osobě 
s nabídkou řešení v jiném režimu. 

Hromadná připomínka – musí být v písemné podobě, v případě, že připomínka nesplňuje 
kvórum a nesplňuje podmínky viz čl. 1 Základní ustanovení a čl. 2 Náležitosti podání, 
je podání vráceno oprávněné osobě s nabídkou doplnění případně nabídkou řešení v jiném 
režimu.  

Místní referendum – návrh musí být v písemné podobě. 
 

článek 4 
Evidence podání 

 

1. Centrální evidence podání je vedena na IAS. 

2. Podání (včetně opakovaných), která jsou doručena na MMJN, nebo funkcionářům města, 
musí být nejpozději v den následující po dni jejich doručení či sepsání záznamu, předána 
v originále do evidence IAS. 

3. Evidence musí obsahovat tyto údaje: 

a) datum doručení podání; 

b) jméno, příjmení, bydliště fyzické osoby (nebo obchodní název, IČ, sídlo právnické 
osoby); 

c) předmět podání; 

d) komu se podání přidělilo nebo postoupilo k prošetření; 

e) výsledek šetření; 

f) přijatá opatření a termíny jejich splnění; 

g) datum, kdy bylo oprávněné osobě odesláno oznámení o vyřízení podání; 

h) zda se jedná o opakované podání včetně označení původního podání. 

4. Evidence anonymních stížností se vede v rozsahu, v jakém to jejich obsah umožňuje. 
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článek 5  

Příslušnost k vyřizování podání 
 

Stížnost 

1. O zpracovateli, který bude vyřizovat stížnost, rozhoduje ten, komu je adresováno.  
V případech pochybností či neznámého adresáta rozhoduje IAS. 

2. Podání, jehož vyřízení náleží do věcné působnosti jiného orgánu veřejné správy, musí 
být postoupeno do 5 dnů ode dne doručení na MMJN. Oprávněná osoba musí být 
zároveň o tomto písemně informována. 

3. Je nepřípustné předávat stížnost k prošetření zaměstnancům, proti kterým směřuje. 

4. O zvlášť závažných stížnostech informuje zpracovatel příslušného vedoucího odboru, 
tajemníka MMJN nebo funkcionáře města tak, aby mohl stanovit zvláštní způsob jeho 
vyřízení, případně urychleně zjednat nápravu. 

5. Podání směřující proti činnosti zaměstnanců MMJN, s výjimkou primátora města, IAS 
předává vždy k přímému vyřízení nejbližšímu nadřízenému a na vědomí tajemníkovi 
MMJN.  

6. Podání, která směřují na usnesení RM či ZM šetří a vyřizuje primátor. 

7. O výsledku šetření informuje v případě stížnosti: 

proti primátorovi  - šetří kontrolní výbor; odpovídá ZM 

proti náměstku primátora - šetří primátor; odpovídá ZM 

proti tajemníkovi  - šetří primátor; odpovídá RM 

proti vedoucím odborů - šetří tajemník MMJN, příp. příslušný funkcionář; odp. MMJN 

proti vedoucím oddělení - šetří vedoucí odboru; odpovídá vedení MMJN 

proti zaměstnancům odd. - šetří vedoucí odd.; odpovídá vedoucí odboru 

proti komisím             - šetří kontrolní výbor; odpovídá RM  

proti MP   - šetří na základě pověření primátora IAS, odpovídá primátor 

proti řediteli MP  - šetří a odpovídá primátor 

proti RM a ZM  - šetří a odpovídá primátor 

Petice 

1. Petice, jejíž vyřízení náleží do věcné působnosti jiného orgánu veřejné správy, musí být 
postoupena do 5 dnů ode dne doručení na MMJN. V případě písemné petice pomocí 
spisové služby, v případě ePetice postoupením v nástroji ePetice a zároveň i pomocí 
spisové služby. Oprávněná osoba musí být zároveň o tomto písemně informována. 

2. O přijaté petici, i když nesplňuje náležitosti zákona o právu petičním a je řešena jako 
stížnost, informuje IAS nejbližší poradu vedení, případně poradu politiků, která určí, kdo 
petici vyřídí – zda bude přímo vyřízena určeným odborem nebo radou či zastupitelstvem 
města. 

Kvalifikovaná žádost, hromadná připomínka či návrh místního referenda 

1. IAS po posouzení náležitostí předloží: 

a) kvalifikovanou žádost poradě vedení, která dle obsahu určí příslušnosti a postoupí 
RM či ZM;  
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b) hromadnou připomínku poradě vedení, která určí příslušného politika (primátora či 
náměstka primátora), který ji předloží k projednání na nejbližší ZM; 

c) místní referendum poradě vedení, dál je funkčně příslušný věc řešit tajemník MMJN 
se svojí kanceláří.  

2.  Při řešení podání jsou příslušná oddělení MMJN povinna spolu všestranně 
spolupracovat. 

 

článek 6 
Prošetřování stížnosti 

 

1. Prošetřování podání musí být prováděno bez průtahů, s případným konáním místního 
šetření, při kterém dojde k ověření skutečností uvedených v uplatněném podání. 

2. Musí být prošetřeny všechny body podání a přijata termínovaná opatření a odpovědnost 
za odstranění zjištěných nedostatků.  

3. Vyžaduje-li to správné vyřízení stížnosti, musí být při šetření slyšen stěžovatel, jenž 
uplatnil podání, jakož i osoby, proti kterým podání směřuje. 

4. Při místním šetření (sepisování, ústním projednávání) podání je zpracovatel povinen 
poučit účastníky místního šetření o následcích za sdělení vědomě nepravdivých údajů 
(zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů). 

5. Aby bylo zajištěno správné vyřízení podání, vychází subjekt, který podání řeší, z jejího 
obsahu bez zřetele na to, kdo ji podal a proti komu směřuje. 

6. O ústních jednáních při prošetřování podání sepíše zaměstnanec prošetřující podání 
zápis. Ten musí obsahovat popis průběhu a výsledku jednání, dále doložku, že účastníci 
jednání byli s obsahem zápisu seznámeni. Zápis podepíše zaměstnanec provádějící 
šetření a všichni účastníci řízení. Jestliže některý účastník odmítne zápis podepsat nebo 
nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se tato skutečnost s uvedením důvodu.  
Postačí-li tento zápis občanovi jako doklad o vyřízení podání, uvede tuto skutečnost 
zaměstnanec vyřizující podání v zápise s tím, že občan nežádá další písemnou odpověď. 
Jeden výtisk zápisu se předá občanovi. 

V opačném případě se zápis občanovi nepředává, ale slouží pouze jako podklad MMJN 
ke zpracování písemné odpovědi. 

7. O vyřízení podání je občanovi podána zpráva i v případě, bylo-li zjištěno, že podání je 
neoprávněné. 

 

Článek 7 
Lhůty 

 

Stížnost, kterou nelze vyřídit přímo na místě s občanem, musí být vyřízena do 30 dnů ode 
dne doručení podání MMJN.  

1. Stížnost, k jejímuž prošetření je nezbytná součinnost dalších orgánů veřejné správy 
nebo dalších fyzických či právnických osob, musí být vyřízena maximálně do 60 dnů  
ode dne, kdy bylo takové podání doručeno MMJN. Ve zvlášť složitých případech může 
nejbližší nadřízený orgán (příslušný vedoucí odboru – vyřizuje-li podání oddělení MMJN, 
nebo tajemník MMJN, je-li zpracovatelem vedoucí odboru či IAS) povolit prodloužení 
lhůty o dalších 30 dnů. O tomto musí být občan písemně informován s uvedením 
důvodů. 

2. V případech stížností, které řeší primátor města a náměstci primátora, rozhoduje  
o povolení prodloužení lhůty k vyřízení rada města. V žádosti se uvádí důvody a návrh 
prodloužení lhůty. 
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Petice musí být vyřízena do 30 dnů ode dne podání. Pokud doručení petice proběhne 
v elektronické i listinné podobě, počítá se lhůta od podání petice, která byla přijata jako první. 

Kvalifikovaná žádost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne podání pro záležitosti určené 
radě, do 90 dnů ode dne podání pro záležitosti určené zastupitelstvu.  

Hromadná připomínka musí být vyřízena do 90 dnů ode dne podání zastupitelstvem města.  

Místní referendum 

1. Posouzení předloženého návrhu přípravného výboru musí být provedeno IAS ve lhůtě 
do 15 dnů od jeho podání. Dále je spisový materiál postoupen IAS kanceláři tajemníka.  
V případě neshledání nedostatků, kancelář tajemníka neprodleně po uplynutí této lhůty 
písemně vyrozumí zmocněnce.  

2. Nemá-li návrh náležitosti stanovené zákonem o místním referendu nebo obsahuje-li 
nesprávné nebo neúplné údaje, tajemník písemně vyzve zmocněnce, aby takové 
nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně 
zmocněnci dle potřeby vrátí návrh přípravného výboru, o tomto postupu učiní zápis  
a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru. 

3. Není-li zmocněnec informován ve lhůtě do 30 dnů od podání, má se za to, že návrh 
přípravného výboru se považuje za bezvadný. 

4. Bezvadný návrh přípravného výboru předloží RM k projednání ZM na jeho nejbližší 
zasedání. 

5. ZM rozhodne: 

a) o vyhlášení místního referenda a stanoví den konání, který se má konat nejpozději  
do 90 dnů po vyvěšení usnesení ZM na úřední desce, 

b) o tom, že místní referendum se nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní 
referendum konat – neprodleně vyrozumí zmocněnce o přijatém usnesení a zároveň 
toto usnesení vyvěsí na úřední desce po dobu 15 dnů, 

c) o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu bez vyhlášení místního 
referenda – o tomto rozhodnutí neprodleně písemně informuje zmocněnce, prohlásí-li 
zmocněnec ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, že na konání 
místního referenda trvá, ZM na svém nejbližším zasedání místní referendum vyhlásí.  

 

 

článek 8 
Oznámení o vyřízení podání 

 

1. Podání se považuje za vyřízené, jakmile po jeho prošetření byla učiněna opatření, 
potřebná k odstranění zjištěných závad a oprávněná osoba je o tom vyrozuměna. 

2. Povinností subjektu, který podání vyřizoval, je informovat o výsledku šetření rovněž orgán, 
který tomuto subjektu podání postoupil k vyřízení a vyžádal si písemnou zprávu o vyřízení 
podání. 

3. Pokud občan opakuje stížnost ve stejné věci nebo se jinou formou, popř. jinými 
prostředky, domáhá téhož cíle, jako v předchozím podání, věcně příslušné oddělení 
MMJN, popř. IAS, zkontroluje, zda bylo původní podání správně vyřízeno. Výsledek 
kontroly oznámí občanovi písemně, přičemž jej poučí, že každé další podání v téže věci 
nebo podání, kterým se bude jinou formou nebo prostředky domáhat stejného cíle jako 
v původním podání, pokud nebude obsahovat nové skutečnosti, které by mohly mít vliv  
na výsledek prošetřování, bude bez dalšího prošetřování založeno a občan již nebude  
o tomto písemně vyrozuměn. 
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4. V případě, že ve stejné věci, v jaké již byla vyřízena stížnost jiného občana, učiní podání 
jiný občan bez uvedení nových skutečností, které by měly vliv na výsledek prošetření 
stížnosti, není třeba jeho podání znovu prošetřovat a je nezbytné jej písemně vyrozumět  
o výsledku šetření původní stížnosti. 

 

článek 9 
Sledování opatření k nápravě 

 

O šetřeních a opatřeních k nápravě uskutečněných až po vyřízení podání se provede 
záznam do spisu. O tomto je oprávněná osoba informována pouze na základě podání 
žádosti. Řešitel podání je povinen ukončení nápravných opatření nahlásit na IAS, který je 
vede ve sledování. 

 
článek 10 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Za dodržování ustanovení této vnitřní směrnice odpovídají všichni zaměstnanci MMJN  
a MP. Její porušování bude považováno za neplnění pracovních povinností s vyvozením 
důsledků. 

2. Dnem nabytí účinnosti této směrnice se ruší směrnice RM č. 2/2011 účinná  
od 12. 4. 2012. 

3. Všechna podání, jejichž vyřízení začalo před nabytím účinnosti této směrnice, se vyřizují 
podle dosavadní směrnice RM č. 2/2011 z 12. 4. 2012. 

4. Tato směrnice byla schválena Radou města Jablonec nad Nisou dne 23. 6. 2022  
a nabývá účinnosti dnem schválení.  

 

 

  

 RNDr. Jiří Čeřovský 

 primátor města 


