
 

 

Informace o pravidlech pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na 

pracovníky OSPOD 
 
V jakém případě je možné stížnost podat: 

- v případě nevhodného chování pracovníka vůči klientovi úřadu 
- v případě, že právní úprava neposkytuje klientovi jiný způsob ochrany (např. pokud klient 

nesouhlasí s postupem pracovníka a nemůže podat odvolání proti jeho rozhodnutí). 
 

Komu se stížnost podává: 
- stížnost se podává na MěÚ Trutnov. 

 
Jak lze stížnost podat: 

- písemně na podatelnu úřadu,  
- elektronicky na e-mailovou schránku podatelna@trutnov.cz; v takovém případě buď musí být 

podání opatřeno elektronickým podpisem, nebo musí být do 5 dnů doplněno písemně na 
podatelnu úřadu, 

- elektronicky prostřednictvím datové schránky, 
- osobně na Městském úřadě Trutnov (3. poschodí, kancelář č. 318), popř. u nadřízeného toho 

pracovníka, vůči kterému stížnost směřuje. 
 
Co by měla stížnost obsahovat: 

- ze stížnosti musí být patrno, kdo ji podává a čeho se se týká. Stěžovatel uvede v podání jméno, 
příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, 

- označení správního orgánu, jemuž je podání určeno, 
- podpis stěžovatele.  

 
Jak se stížnost vyřizuje: 

- stěžovatel má právo na kopii záznamu o podání stížnosti, 
- na vyřízení stížnosti je lhůta 60 dnů ode dne jejího doručení MěÚ, v této lhůtě musí být stěžovatel 

vyrozuměn (tuto lhůtu lze překročit jen tehdy, není-li možné zajistit veškeré podklady pro vyřízení 
stížnosti; v takovém případě však ve lhůtě 60 dní musí být stěžovatel o této skutečnosti 
informován). 

 
Kdo stížnost vyřizuje: 

- o způsobu vyřízení stížnosti rozhodne oddělení sekretariátu vedení Odboru Kancelář MěÚ, 
v případě nejasností tajemník MěÚ, 

- stížnost nesmí prošetřovat osoba, proti níž stížnost směřuje, 
- stížnost poukazující na jednání pracovníka OSPOD vyřizuje vedoucí OSPOD, případně vedoucí 

Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví. 
 

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti: 
- v případě, že dle názoru stěžovatele nebyla stížnost řádně prošetřena, má stěžovatel možnost 

požádat nadřízený správní orgán, tj. Krajský úřad Královéhradeckého kraje, o prošetření 
způsobu vyřízení. 

 
Právní předpis pro vyřizování stížnosti:  

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 
 

Vnitřní předpis MěÚ, který upravuje vyřizování stížností: 
- organizační opatření č. 7/2017 Postup při přijímání a vyřizování stížností, oznámení, podnětů a 

petic adresovaných městu Trutnovu nebo jeho orgánům, 
 
Veškeré výše uvedené informace vycházejí z právního předpisu pro vyřizování stížností a 
vnitřního předpisu MěÚ, který upravuje vyřizování stížností.  
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