
  

Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 13. 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 Kanalizace a ČOV Hudlice 

(https://uverejnovani.cz/offers/details/642) 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, protože součástí vámi předložených dokumentů nebyl žádný dokument obsahující 

soupis dokumentů, aby bylo možné ověřit, že předložené dokumenty jsou úplné. 

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(ů).  

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. 
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