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Ve Vašem dopisu je obtížnérozlišit, jaké informace chcete zjistit, která část je podnětem k diskuzi,
která úkolováním konkrétních osob a která podáním informace. Pokuste se proto příště strukturovat
své požadavky, osobní úkoly, dojmy a informace tak, aby byly požadavky zřejmé a šlo na ně
adekvátně reagovat.
Přestože jsou pouze diskusní lze v žádosti za vhodné k reakci považovat tučně zrnýrazněné pasáže.
Pro snazšípochopení textu uvedu reakci po jednotlirných větách.
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,,Tato reakce byta zaslána 49 dnů po lhútě, kterou stanovízákan č. 1-28/2000 o obcích."

Dokument nazvaný ,,Vyjádření k průběhu revize vodoměru ve Zlaté č. p.!l" byl úřadem vnímán
přesně podle jeho názvu _ vyjádření, tedy podání informace,,Bohuželjsme v ní nenašližódnéskutečnosti, které by reagovaly na nómi zaslané podněty a žódosti."
Jak jsem jiŽ uvedl v úvodním odstavci, u Vašich žádostí není zcela zřejmé, co je žádostí, co podáním
informace a čímúkolujete konkrétní osoby. Již rozdělením na zmíněné skupiny dojdete sami k závéru,
na kterou z nich reagováno bude a na kterou ne.

obvinění ze svévolně
,,Naapak, obsahuje hrubý osobní útok na asabu Jaroslava f!,
vyměněného vodaměru a skrytou ýhrůžkuovlivnění případného vyšetřovóní ze strony Policie ČR."
obsahuje popis jednání uskutečněnéhopřed svědky. Výraz ,,svévolný" znamená ,,o své vůli", tedy
souhlasné vědomé jednání. opakem je proti své vůli. Dojem o skryté výhrůžceovlivnění je mylný a
vychází pravděpodobně z neznalosti trestního řádu. Vysvětlení lze naléa např. v s 164 odst' 3 zákona
č. 141"/1"961sb.
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('R. taxn řádni daňovi
;sme Šokováni. že takoveho jsdnárrí jt nevíc g*htlperr Fístr.*ÍíikPoticie
prrrplatnici hyehorn spí* eÉe}iávďi ry-rnptni vrŤizsní cet€ zá}e#torsti a zcjmeaa doffior'i{nÍ
aáltonr'l ČR'.

Ve trestním, či jiném řízení, jsem připraven prokázat jakékoliv ze srnÍch Wrzení. V této situaci ovšem
nejsme. Důvody k om]uvě a tím méně k odstoupení nespatřuji. Za chování pana Židlického a za lživé

obvinění z tohoto odstavce omluvu nežádám' Doporučuji ale, abyste rozbor, čeho se kdo dopustil,
nejdříve vyšetřili vzájem ně.

opnhot'eně řád*ne o iy'iádfwri h pxtnětunr a žiids$t€m obsrjmrých t$ t11{idřeťli zaslanim
r'lne

??' ?. ]0:0 rlo dateivé ot"*oxv obce Zlatrt

Z pohledu úřadu bylo reagováno na vše. Proto na opakování žádosti bude opakovaná reakce
na předchozí odpověď PRl6a/zo"

lng. Pavel Rak
obec Zlatá
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