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Sdělení
K vaší Žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne
15. 7. 2015 vedené zde pod č.j. VM-Šil/19385/2015 Vám sděluji, že v příloze tohoto
dokumentu Vám zasílám informace o platech a odměnách vedoucích úředníků MěÚ Nýřany,
a to ve Vámi požadovaném rozsahu (jméno, příjmení, pracovní zařazení (odbor), skutečně
vyplacený plat a skutečně vyplacené odměny za období (počet měsíců v r. 2014)).
K výše uvedenému sdělení vede tajemníka Městského úřadu Nýřany, který je věcně a
místně příslušný (dále jen povinný subjekt), mimo jiné:
1. závěr odůvodnění v rozhodnutí odvolacího orgánu – Krajského úřadu Plzeňského
kraje, č.j. KDS/4421/15, ze dne 19.10.2015, které nabylo právní moci dne 20. 10.
2015, kterým odvolací orgán zrušil a vrátil věc (č.j. VM-Šil/25507/2015, ze dne 3. 9.
2015) k novému projednání.
2. vědomí, že případný kolotoč, sestávající z dalších: rozhodnutí povinného subjektu odvolání žadatele – zrušení a vrácení věci k novému projednání odvolacím orgánem,
není smysluplný.
3. starost, aby povinný subjekt svým případným dalším rozhodnutím (v pořadí třetím o
odmítnutí části žádosti o informaci) nepůsobil na žadatele mimořádně stresujícím
způsobem, kdy by žadateli mohla vzniknout újma na politických právech, žadatele tak
připravil o stovky hodin času s rodinou a v důsledku nedostatečného odpočinku došlo
u žadatele k poškození zdraví, které se projevuje ztrátou duševní pohody,
přerušovaným spánkem, nervozitou a špatnou náladou (volně cituji z rozsudku
Okresního soudu ve Zlíně č.j. 19C 36/2015-205 z 21. dubna 2015, který je žadateli
jistě velmi dobře znám).
4. vědomí, jak velký vizionář byl generální tajemník ÚV KSČ, když po návštěvě
Rumunska, v létě roku 1989, v kulturním domě v Červeném Hrádku před
pravověrnými soudruhy z celého Plzeňska pronesl památný proslov, ze kterého volně
cituji: “Žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni. Dostávám jednou
ročně výpis, seznam těch umělců, kteří berou nad těch 100.000 korun. No tak řekněme
paní Zagorová, je to milá holka, všechno… ale ona už tři roky po sobě bere 600.000
každý rok. A další ne 600, milión, dva milióny berou. Jandové a jiní každý rok……“.
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Tenkrát jsme se mu smáli, nejen za tuto větu, ale i za jeho „bojlery“ a další hlouposti v
celém jeho „slavném“ projevu, který byl předzvěstí Listopadu 1989. A hle, je to tu
zas, jen nejde o miliony Jandů a jiných a do smíchu mi z toho není.

Otisk úředního razítka
……………………………………
Lubomír Šilhavý
tajemník Městského úřadu Nýřany
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