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R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Hudlice jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona číslo 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

“InfZ”),  podle  § 15 InfZ rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace ze dne 10.3.2020 

č.j.  237/2020  OÚ Hudlice, kterou podali  Ing.  Radovan Buroň,  nar.  13.11.1964,  trvale bytem 

Lomená 27, 267 03 Hudlice,  Ing. Petr Krejči, nar. 21.4.1971, trvale bytem  Dolejší 118, 267 03 

Hudlice, Mgr. Lenky Treglerové, nar. 11.10.1972, trvale bytem Hořejší 271, 267 03 Hudlice, a Bc. 

Bronislavy  Buroňové,  nar.  23.1.1976,  trvale  bytem  Lomená  27,  267  03  Hudlice   (dále  jen 

„žadatelé“)   takto:

Žádost žadatelů o poskytnutí informace dle InfZ ze dne 10.3.2020 se podle § 15 InfZ z 

důvodů dle § 2 odst. 4 InfZ  

                                                                   částečně odmítá

poskytnutí informací týkajících se Multifunkčního hřiště  U lesa a to v části 

   4/ spisové značky, pod kterou jsou spisy vedeny ve spisové služba
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O d ů v o d n ě n í :

 Žádostí ze dne 10.3.2020 (doručení neprokázáno) žadatelé požádali povinný subjekt o poskytnutí 
následujících informací, týkajících se multifunkčního hřiště u lesa v obci Hudlice 
(dále jen „Hřiště“ včetně stavby/objektu občanské vybavenosti, parc.č. st.620, číslo LV 10001 (dále 
jen „Šatny“):
nahlédnutím do dokumentace, vztahující se k Hřišti a Šatnám: 
 1/  kompletní dokumentaci k veřejné zakázce a následným veřejným zakázkám, 

    Kompletní dokumentace k veřejným zakázkám na Hřišti a Šatny Vám bylo poskytnuto k 
nahlédnutí a pořízení kopií na základě  vaší žádosti ze dne  11. července 2019 v dnech 16., 19.,23., 
26., 30. července 2019 a 2., 6., 9., 13., 16., 20., 23., 27., 30 srpna 2019. Vzhledem k obsáhlosti vám 
umožníme případné další nahlédnutí.

2/  nabídky, objednávky a faktury projektových prací dodávaných společností Spektra s.r.o.;
     
    Opakovaná žádost – vešketé informace ke společnosti Spektra vám byly poskytnuty na základě vaší 
žádosti ze dne 7. října 2019 sdělením č.j. 753/2019 dne 1.11.2019
 

 vztahujících se k Hřišti a Šatnám: 
3/  protokoly o předání a převzetí díla, 

 V příloze č.1 a č.2 tohoto rozhodnutí zasíláme protokoly o předání a převzetí díla

4/  obsah spisu, popř. typového spisu, ve kterém je vedena dokumentace včetně spisové značky, pod 
kterou jsou vedeny ve spisové službě

    Stavební spisy nebyly vedené pod spisovou značkou, ale jednotlivé dokumenty pouze pod č.j., což 
bylo pochybení a byla přijata nápravná opatření na základě kontroly Státním okresním archivem v 
Berouně
 

vztahujících se k Hřišti: 
5/  soupis vad a nedodělků (dle poznámky v soupisu dokladů ze dne 30.5.2017 se jedná o 
samostatný dokument), 

 V příloze č. 3 tohoto rozhodnutí vám posíláme Soupis vad a nedodělků

6) smlouva o pronájmu Hřiště a Šatny; 
  
V příloze č. 4 a č. 5 tohoto rozhodnutí vám posíláme 2x smlouvy, které se vztahují k pronájmu Hřiště 
i Šaten

Pokud jde o odmítnutí informací k bodu 4/ o spisové značce a obsahu spisu, nelze je žadateli 

poskytnout, neboť dle § 2 odst. 4,  tedy “Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na 

názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací”



Vzhledem k výše uvedenému pak povinný subjekt rozhodl o částečném odmítnutí  žádosti o 

informace.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu 

Středočeského   kraje  prostřednictvím  Obecního  úřadu  Hudlice podle  §  16  zákona  číslo 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Příloha č. 1: Protokol o předání a převzetí díla

Příloha č. 2: Zápis o předání a převzetí díla

Příloha č. 3  : Soupis vad a nedodělků

Příloha č. 4 :  Smlouva o výpůjčce sportovního areálu

Příloha č. 5 :  Dohoda o užívání veřejného sportoviště areálu “U lesa”

Pavel Hubený

starosta

Obdrží:       Ing. Radovan Buroň, Lomená 27, 267 03 Hudlice, DS: s4q9mu8

                    Ing. Petr Krejči, Dolejší 118, 267 03 Hudlice, 

                   Mgr. Lenka Treglerová, Hořejší 271, 267 03 Hudlice,

                    Bc. Bronislavy Buroňové, Lomená 27, 267 03 Hudlice 

Na vědomí: - KÚ Středočeského kraje, odbor legislativně správní a krajský živnostenský úřad. 
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