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Žádost o "nformaci ohledně údajné neúspěšně doruČované zás'lky

žádám Vás o informaci ohledně údajně neúspěšně doručované zásilky, kterou se mi,
dle získaných informaci od pokoušela zmiňovaná pracovnice Úřadu městského
obvodu Pardubice l doručit včera v odpolednIch hodinách za asistence Městské policie Pardubice.

jelikož mi tato zásilka nebyla doručena dne 30. září 2020, telefonicky jsem informoval paní
a to dnes 1. října 2020 v čase 8:13 o mé připravenosti tuto zásilku převzít.

mi však bylo sděleno, že již není co předávat.

Informuji Vás tedy o mé př'pravenosti zás'lku převzít. Žádám Vás o 'nformac', zda m' tuto zás'lku
budete skutečně doručovat. Současně Vás žádám o doručení poštou na moji adresu bydliště.
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Poskytnuti informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 1. října 2020 jsem prostřednictvím podatelny Úřadu městského obvodu Pardubice l
obdržela Vaše podání, ve kterém se domáháte informací týkající se údajného neúspěšného
doručování zásilky. Pravděpodobně nejste seznámen s celým průběhem a okolnostmi
předávání dokumentu, a proto Vám poskytuji níže uvedené informace.

Dnem 1. 9. 2020 jste byl Radou městského obvodu Pardubice l odvolán z funkce
Oznámeni o odvoláni Vám bylo předáno za přítomnosti svědkyně

pro případ, že byste písemnost obsahujÍcÍ oznámení o odvoláni odmítl převzít.
Zároveň jste byl zaměstnavatelem informován o překážce, která na jeho straně vznikla Vaším
odvoláním, a pro tento důvod jste nadále žádnou čin nost pro zaměstnavatele nevykonával.

Následně Vám byl dne 16. 9. 2020 osobně předán soupis nabídkové povinnosti (§ 73a odst.
2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) zaměstnavatele, tj.
Statutárního města Pardubice. jediným Vašim dotazem při tomto předání bylo, zda Vám stále
náleží plat vedoucího zaměstnance a do jaké doby budete plat od zaměstnavatele pobírat.

Pro projev zájmu o nabízené pracovní pozice Vám byla poskytnuta desetidenní lhůta. V určené
době jste nereagoval, proto předmětná nabídka marným uplynutím zanikla. V této souvislosti
vznikl zákonný důvod pro výpověď' ze strany zaměstnavatele pro fixní nadbytečnost dle § 52
písm. C) zákoníku práce. výpověď' byla v písemné podobě vyhotovena a měla Vám být
doručena.

Předáním výpovědi byl zaměstnavatelem pověřen personální úsek, konkrétně
která se Vás od 29. 10. 2020 snažila kontaktovat telefonem, SMS zprávami, e-mailovými
zprávami i prostřednictvím Vaší manželky a jednatelky jedné z Vašich společností. výzvy
zaměstnavatele, abyste se dostavil do místa Vašeho zaměstnání, jste i přes upozorněni, že je
to Vaše povinnost, neuposlechl.

Z uvedených důvodů se Vám (na základě pokynu vedení úřadu) snažila dne
30. 9. 2020 v dopoledních hodinách osobně předat výpověď' na adrese

j

V uvedené provozovně byla přítomna Vaše
Po dotazu zda a kdy by bylo možno Vás



zastihnout, bylo Vaši manželkou sděleno, že nevi, kde se nacházíte a ani neví, kde bychom
Vás mohli zastihnout. Z výše uvedeného lze dedukovat, že jste dokument hodlal převzít až
v měsíci říjnu a tím oddálit dobu ukončení pracovního poměru o jeden měsíc.

Ze strany byla následně vulgárním způsobem vykázána
z provozovny, kdy na závěr došlo i k nepřiměřenému fyzickému kontaktu ze strany Vaši
manželky.

Pro agresivní chování byla požádána o součinnost Městská policie Pardubice.
s jejich asistencí došlo ke druhém pokusu o doručení písemnosti. Ve stejný den, tedy 30. 9.
2020, byla vyslána tříčlenná hlídka Městské policie Pardubice,

k dalšímu pokusu o doručení
výpovědi.

Uvedená skupina byla na místě (před prosklenými dveřmi vstupu do již uvedené provozovny)
ve 14 hodin. Vzhledem k tomu, že byla provozovna uzamčena, se strážníci Městské policie
Pardubice snažili o vstup do prostor bušením na dveře. Vy jste zareagoval tím, že jste vyšel
ze zázemí provozovny a gestikulací naznačoval, že nemáte klíče k tomu, aby mohly být osoby
vpuštěny dovnitř. V týž okamžik přicházela k provozovně Vaše manželka a sdělila strážníkům
Městské policie Pardubice, že se v provozovně nenacházíte a nenachází se v ní ani žádná
jiná osoba. Byla tedy vyzvána, aby otevřela provozovnu, protože se po uzamčené provozovně
pohybuje cizí osoba, pročež strážnici jsou povinni provést kontrolu prostor.

Strážnici po otevřeni provozovny nikoho nenašli, pročež je zřejmé, že jste záměrně odešel
zřejmě zadním vchodem, aby Vám výpověď' nemohla být doručena ještě v měsíci záři 2020.

Poté následovala konverzace prostřednictvím mobilního telefonu Vaši ženy, kdy jste uvedli,
že jste celý den mimo Pardubice. Následně jste kontaktoval Vaši manželku, která po tomto
rozhovoru sdělila strážníkům, že s Vámi byla domluvena, že si písemnost přijdete převzít.
Následně jste se nicméně do provozovny nevrátil.

V dalším telefonickém rozhovoru, který byl přehráván v režimu hlasitého odposlechu, jste
uvedl doslova ,,na hrubýpyte/hrubá záplata" a potvrdil jste, že jste provozovnu skutečně opustil
v době naší přítomnosti zadním vchodem se závěrem, že si dnes výpověď' nehodláte přebírat
a přijdete si ji vyzvednout zítra, tedy dne 1. 10. 2020. Pověřeným zaměstnankyním úřadu jste
znovu potvrdil, že uděláte cokoli, aby k předáni písemnosti nedošlo v měsíci záři.

Dne 1. 10. 2020 v ranních hodinách jste telefonicky kontaktoval a domáhal se
předáni výpovědi. v tento den však nebyla k žádnému takovému úkonu
vedením úřadu pověřena a měla jinou práci. V současné době je určení dalšího postupu
konzultováno s advokátní kanceláří a s metodickým partnerem městského obvodu -
Magistrátem města Pardubic.

K Vaší žádosti o informaci, zda předmětnou zásilku budeme skutečně doručovat Vám sděluji,
že Vám zásilku doručovat skutečně budeme.

Tímto potvrzuji, že Vaše žádost byla uznána jako žádost ve
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
s § 5 odst. 3 do 15 dnů od poskytnuti informaci zveřejněna
příst'p"

- _. .

smyslu zákona č. 106/199 Sb.,
předpisů, a bude v souladu

způsobem umožňujÍcÍ dálkový


