
V Brně dne 20.6.2019

Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Žádám o uplatnění opatření proti nečinnosti ve věci č.j. Hl XXX/2019/OKT.

V souladu s InfZ žádám o zaslání kompletní kopie spisu č.j. Hl XXX/2019/OKT.

Podávám stížnost na postup Mgr. Marty Novákové ve věci č.j. Hl XXX/2019/OKT. O přijatých 
opatřeních a způsobu potrestání si přeji být informován.

Podávám námitku podjatosti proti Mgr. Martě Novákové a všem jejím nadřízeným vč. starosty 
městečka Hlinsko ve věci č.j. Hl XXX/2019/OKT.

Podávám stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace ve věci č.j. Hl 
XXX/2019/OKT.

Žádám o převedení věci  č.j. Hl XXX/2019/OKT k Městskému úřadu Židlochovice.

V souladu s § 15 odst. 4 SprŘ žádám o sdělení všech informací o oprávněné úřední osobě ve věci  
č.j. Hl XXX/2019/OKT.

V souladu s § 36 odst. 2 SprŘ žádám o poskytnutí informací o řízení vedeném pod  č.j. Hl 
XXX/2019/OKT.

Požaduji, aby mi správní orgán v souladu s § 139 SprŘ v písemné formě poskytl předběžnou 
informaci ohledně věci vedené pod č.j. Hl XXX/2019/OKT.

Podávám odvolání proti sdělení  č.j. Hl XXX/2019/OKT. Žádám o sdělení informace, která úřední 
osoba bude o tomto odvolání rozhodovat.

Podávám podnět k provedení přezkumného řízení ve věci výzvy  č.j. Hl XXX/2019/OKT.

Žádám o vydání stejnopisu písemného vyhotovení výzvy č.j. Hl XXX/2019/OKT dle § 69 odst. 4
SprŘ.
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V  souladu  s  §  80  odst.  2  PřesZ  požaduji  nařízení  ústního  jednání  ve  věci  výzvy  č.j.  Hl
XXX/2019/OKT, jelikož je to nezbytné k uplatnění mých práv.

Žádám o uplatnění opatření proti nečinnosti ve věci č.j. Hl YYY/2019/ODP.

V souladu s InfZ žádám o zaslání kompletní kopie spisu č.j. Hl YYY/2019/ODP.

Podávám stížnost na postup Mgr. Roberta Mlejnka ve věci č.j. Hl YYY/2019/ODP. O přijatých 
opatřeních a způsobu potrestání si přeji být informován.

Podávám námitku podjatosti proti Mgr. Robertu Mlejnkovi a všem jeho nadřízeným vč. starosty 
městečka Hlinsko ve věci č.j. Hl YYY/2019/ODP.

Podávám stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace ve věci č.j. Hl 
YYY/2019/ODP.

Žádám o převedení věci  č.j. Hl YYY/2019/ODP k Městskému úřadu Židlochovice.

V souladu s § 15 odst. 4 SprŘ žádám o sdělení všech informací o oprávněné úřední osobě ve věci  
č.j. Hl YYY/2019/ODP.

V souladu s § 36 odst. 2 SprŘ žádám o poskytnutí informací o řízení vedeném pod  č.j. Hl 
YYY/2019/ODP.

Požaduji, aby mi správní orgán v souladu s § 139 SprŘ v písemné formě poskytl předběžnou 
informaci ohledně věci vedené pod č.j. Hl YYY/2019/ODP.

Podávám odvolání proti usnesení  č.j. Hl YYY/2019/ODP. Žádám o sdělení informace, která úřední 
osoba bude o tomto odvolání rozhodovat.

Podávám podnět k provedení přezkumného řízení ve věci usnesení  č.j. Hl YYY/2019/ODP.

Žádám o vydání stejnopisu písemného vyhotovení usnesení č.j. Hl YYY/2019/ODP dle § 69 odst. 4
SprŘ.

V  souladu  s  §  80  odst.  2  PřesZ  požaduji  nařízení  ústního  jednání  ve  věci  usnesení  č.j.  Hl
YYY/2019/ODP, jelikož je to nezbytné k uplatnění mých práv.

Žádám o prodloužení lhůty pro podání odvolání proti usnesení č.j. Hl YYY/2019/ODP.

V souladu s InfZ žádám o sdělení  informace,  jakou částku doposud utratil  povinný subjekt  na
poštovném za dopisy adresované mé osobě.

S pozdravem a přáním krásného dne :-)

Číkus
Ulice
PSČ Město
narozen DD.MM.YYYY
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