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Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 12. března 2020 

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

V souladu se zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, podávám stížnost  

na postup při vyřizování žádosti o informace. 

25. 2. 2020 jsem vás žádal o poskytnutí informací (příloha č. 2) vztahující se k evidenci dokumentů 

v souladu se zák. č. 499/2004 Sb. souvisejících s veřejnou zakázkou Úprava víceúčelového hřiště 

sportovního areálu U Lesa (https://uverejnovani.cz/offers/details/1439) a její realizací a to: 

a) spisová značka spisu (spisové značky spisů) a stručný obsah spisu (vyhl. č. 259/2012 Sb., § 12, 

odst. 4, písm. b)) v nichž jsou dokumenty evidovány, 

b) obsah spisu (spisů) – seznam dokumentů včetně čísel jednacích dokumentů a stručný obsah 

dokumentů ve spisu (vyhl. č. 259/2012 Sb., § 10, odst. 1, písm. f)). 

V dopisu ze dne 11. 3. 2020 (příloha č. 2) uvádíte, že jsem stejné informace požadoval 5. 6. 2019,  

což není pravda. Dále uvádíte, že mi bylo umožněno nahlédnout do veškerých dokumentů, což také 

není pravda, což dokládám tím, že 16. 7. 2019 (příloha č. 3) jsem vás žádal o předložení chybějících 

dokumentů k nahlédnutí, na což jste odpověděli dopisem ze dne 25. 7. 2020 (příloha č. 4), ve kterém 

mj. starosta Pavel Hubený uvádí, že „Vámi požadované doklady se nepodařilo dohledat a tak jsme si 

je vyžádali od dotčených orgánů, které nám je zatím nedoručily.“ a přiznáváte tak neúplnost 

dokumentů respektive spisů. 

Tyto dokumenty jste do dne této stížnosti nepředložili, a proto jsem vás opětovně vyzvali k jejich 

předložení k nahlédnutí. 

O poskytnutí informací uvedených výše pod body a) a b) jsem požádal proto, že většina předložených 

dokumentů není řádně označena v souladu se zák. č. 499/2004 Sb. a vyhl. 259/2012 Sb. (zejm. § 3)  

a také není možné zkontrolovat, zda byly předloženy alespoň dokumenty evidované v elektronickém 

systému spisové služby. 

Vaše neochota a skrývání se za „šikaniozní“ žádost je dána tím, že dokumenty řádně neevidujete 

v systému elektronické spisové služby a nejste schopni jako povinný původce doložit obsah spisu.  

Na tyto závažné nedostatky bude upozorněn odbor Archivní správy a spisové služby Ministerstva 

vnitra ČR. 

Vaše odpověď opětovně není ve výstupním formátu dle ustanovení §23, vyhlášky č. 259/2012 Sb.,  

o podrobnostech výkonu spisové služby a není elektronicky podepsána nebo opatřena pečetí. 

Protože jste v případě předchozích stížností nepostupovali v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., § 16a, 

odst. 4, zasílám dokument na vědomí nadřízenému orgánu. 

https://uverejnovani.cz/offers/details/1439
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Nadřízený orgán si tímto dovoluji také upozornit na to, že jím uvedený důvod uvedený v rozhodnutí 

SZ_095820/2019/KUSK „Rozhodující je skutečnost, že InfZ nezná vyřízení žádosti nahlížením do 

dokumentace,“ je v rozporu s ustanovením § 4a, odst. 2, písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., nehledě na to, 

že způsoby, kterými se poskytuje informace, nejsou pouze způsoby uvedené pod písmeny a) až f),  

což je dáno záměrným užitím slova „zejména“. 

Pokud by nadřízený orgán argumentoval rozdílností slov „dokumentace“ a „dokument“, dovolím si 

rovněž upozornit na ustanovení § 4, odst. 1, zák. č. 500/2004 Sb., zejména povinnosti podle možností 

vycházet vstříc dotčeným osobám. 

 

Ing. Radovan Buroň  

zastupitel obce Hudlice 

nar. 13. 11. 1964 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03  

datová schránka s4q9mu8 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 
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Příloha č. 5 
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