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. 998/19/OÚ. Aniž bych Vás chtěl dále
zatěžovat, domnívám se, že odpověď není dostatečná, stejně tak jak konstatujete, není relevantní
informace o formě odpovědi. Proti tomuto vyjádření se odvolávám k nadřízenému orgánu obce Valeč.
Podstatně závažnější je však skutečnost, že odvolání ze dne 18. 6. 2019 nebyla postoupena cestou obce
nadřízenému orgánu. Stejně tak nebylo nadřízenému orgánu postoupeno další odvolání.
Považuji tento postup za nesprávný. Zatěžuje (snad mimo Vás) pracovníky obce, nadřízený orgán obce
i mou osobu.
Na druhou stranu se však budu i nadále domáhat plnění zákonů z Vaší strany. Nerad připomínám
skutečnost, že jsem byl Vámi osobně vyzván, abych Vám své případné náměty zasílal osobně (stejně
jste odmítl na VZOZ odpovídat nebo jste mi odebral slovo)
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 128/2000 Sb. Vás žádám o předání všech souvisejících odvolání a
stížností nadřízenému orgánu obce.
Dle zákona 106/1999 Sb. Vás žádám o informaci kdy tyto stížnosti a odvolání byly nadřízenému
orgánu předány.

S pozdravem

