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V Hudlicích 10. března 2020 

Žádost o poskytnutí Informací týkajídch se multifunkčního hřiště u lesa v obci Hudlice 

(dále jen „Hrlšti") včetně stavby/objektu občanské vybavenosti, parc. č. st. 620, číslo LV 10001 

(dále jen „Šatny") 

Dne 16. 7. 2019 (príloha č. 1) jsme požádali Obecní úřad Hudlice na základě předešlé žádosti 

o poskytnutí informací ze dne S. 6. 2019 (příloha č. 2) o předložení dokumentu týkajících se 

multifunkčního hřiště u lesa v obci Hudlice včetně stavby/objektu občanské vybavenosti, 

parc. č. st. 620, číslo LV 10001, které nebyly součástí poskytnutých dokumentů, přestože bylo žádáno 

v souladu s§ 4a, odst. 2, plsm. d) zák. č. 106/1999 Sb. o nahlédnutí do dokumentů obsahujících 
požadovanou informaci. 

25. 7. 2019 jsme obdrželi dokument (příloha č. 3), ve kterém starosta obce Pavel Hubený uvádí, 

že (citujeme) „ Vámi požadované doklady se nepodařilo dohledat a tak jsme si je vyládall 

od dotčených orgánů, které nám je zatím nedoručily. " 

Protože jste neodpověděli ve lhůtě stanovené zákonem a lhůta pro podáni stížnosti na postup 

při vyřizování žádosti o informace uplynula, podáváme novou žádost o poskytnutí informací. 

Žádáme vás o poskytnutí lnformad podle § 4a, odst. 2, pfsm. d) zák. č. 106/1999 Sb.: 

vztahujících se k Hřišti a Šatnám: 

kompletnf dokumentaci k veřejné zakázce a následným veřejným zakázkám, 
nabídky, objednávky a faktury projektových prací dodávaných společností Spektra s.r.o. 

Žádáme vás o poskytnutí informací podle§ 4a, odst. 2, písm. b) zák. č. 106/1999 Sb.: 

vztahujících se k Hřišti a šatnám: 

protokoly o předání a převzetí díla, 

obsah spisu, popř. tvpového spisu, ve kterém je vedena dokumentace Hřiště a šaten, včetně 
spisové značky, pod kterou jsou spisy vedeny ve spisové službě. 

vztahujících se k Hřišti: 

soupis vad a nedodělků, dle poznámky v soupisu dokladů ze dne 30. 5. 2017 se jedná 

o samostatný dokument, 

smlouva o pronájmu Hřiště. 
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vztahujících se k Šatnám: 
. 

smlouva, na jejímž základě jsou pronajaty šatny, za předpokladu, že objekt užívá i jiný subjekt 

než Obec Hudlice. 

Dále vás žádáme o poskytnutí ínformací podle§ 4a, odst. 2, písm. b) zák. č. 106/1999 Sb., kterými 

jste žádali, jak uvádí starosta obce Pavel Hubený v dokumentu ze dne 25. 7. 2019 (příloha č. 3), 

„dotčené orgányu o pofadované doklady. 
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