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Stížnost
na nevhodné chování pracovnice Úřadu městské části Praha 3
Hany Jirátové
ve smyslu ustanovení § 175 správního řádu (dále jen „SprŘ“)

E l ekt ron icky
Přílohy: dle textu; podle seznamu
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I.

[1] Dnešního dne krátce po 11.30 hod. se stěžovatel dostavil na pracoviště Úřadu měst-
ské části Praha 3 v Lipanské 9 s požadavkem na provedení autorisované konverse jednostrán-
kového dokumentu z listinné do elektronické podoby. Když však stěžovatel na vyvolávacím
přístroji stisknul tlačítko označené „CZECH POINT“, přístroj vydal lístek č. 19 s upozorně-
ním, že tato služba není v dané době poskytována.

[2] Jelikož na internetových stránkách úřadu je uvedeno, že pracoviště Czech Point je
tento den v provozu do 12.00 hod., stěžovatel si nechal vydat další lístek č. 20 pro „OVĚŘO-
VÁNÍ“ (ten podobné upozornění neobsahoval) a poté pracovnici za přepážkouHaně Jirátové
nesprávný postup vytkl. Ta se stěžovatelem, jak je dokumentováno přiloženým zvukovým zá-
znamem, jednala bez patřičné míry zdvořilosti a snažila se prima facie nesprávné jednání, jež
připustila, obhajovat.

[3] Za těchto okolností stěžovateli nezbývá než podat na nevhodné chování Hany Ji-
rátové i na nepřípustnou praxi svévolného zkracování doby, kdy jsou vyřizovány požadavky
občanů,

s t í ž n o s t

ve smyslu ustanovení § 175 SprŘ a požádat o písemnou zprávu o jejím projednání a o opatře-
ních, která byla učiněna k odstranění závadného stavu.

Důkaz: zvukový záznam ze dne 1. dubna 2016, ve formátu MP3 – v příloze

II.

[4] Na okraj pak stěžovateli nezbývá než poznamenat, že povinností všech zaměst-
nanců úřaduměstské části je věnovat se občanůmpo celou pracovní dobu. Tímméně lze tole-
rovat, jestliže si pracovníci úřadu o své vůli veřejně inserovanou „úřední dobu“ dále zkracují.

V Praze dne 1. dubna 2016

Tomáš Pecina
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Seznam příloh:
1. zvukový záznam ze dne 1. dubna 2016, ve formátu MP3
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