Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč
Dne: 09. 10. 2019
Opakovaná stížnost na nepředání stížností a odvolání k řešení nadřízenému stupni
Pane starosto,
obdržel jsem dne 7. 10. 2019 Vaše vyjádření č.j. 992/19/OÚ. Zde mi doporučujete adresovat
stížnosti či odvolání nadřízenému orgánu obce.
V praxi to tedy znamená, že i přes mé opakované urgence reagujete na mou opakovanou otázku a
požadavek vztahující se k podaným stížnostem ze dne 29. 3. 2019; 3. 4. 2019; 3. 6. 2019, 14. 6. 2019;
8. 7. 2019; 17. 7. 2019 tak, že jste předmětné stížnosti nikam nepředal.
Naprosto paradoxně mi doporučujete, abych se obrátil se stížnostmi či odvoláním k nadřízenému
orgánu obce.
Nevím, zda si skutečně uvědomujete dopady Vašeho jednání a především pak způsobu Vašeho
naplňování požadavků jednotlivých zákonů.
Nevím, zda si také uvědomujete, že tak jak neustále odmítáte předání podkladů nadřízenému orgánu,
výrazně navyšujete další a další administrativu, neboť mé požadavky jsou v souladu se zákony a stejně
tak mé odvolání nebo stížnosti jsou v souladu se zákony.
Nevím, zda si také uvědomujete, že vlastně jednáte zbaběle a lživě, když se například ve Valečském
týdeníku snažíte zesměšňovat požadavky, které jsou Vám předloženy dle zákona, zpochybňujete
samotné zákony, cíleně odrazujete jiné občany (kteří nejsou tak pevní ve své snaze o dosažení
odpovědi) od případných námětů a názorů i stížností.
Co však vím zcela jistě, že se Vám díky Vašemu způsobu respektování zákonů navršila administrativa
na úroveň, kterou již nezvládáte a díky které výrazně zatěžujete pracovníky radnice (Obecního úřadu).
Opakovaně Vás tedy žádám o předání všech zmíněných stížností a odvolání nadřízenému orgánu obce
Valeč.
Mám víru ve spravedlnost ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zde si vzpomínám na Vaše
vyjádření na jednání VZOZ „stěžujte si kde chcete, nemám obavu“
V souladu s podmínkami zákona 106/1999 Sb. Vás žádám o informaci, kdy byla veškeré související
odvolání nebo stížnosti předány nadřízenému orgánu obce.
Děkuji

S pozdravem

