
Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 6. května 2020 

 

Stížnost na nevyřízení stížnosti 

13. 3. 2020 jsem podal Stížnost na poskytnutí informací (viz příloha). Doposud jsem neobdržel 

odpověď vyřizující tuto stížnost. 

 

Ing. Radovan Buroň  

zastupitel obce Hudlice 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03  

datová schránka r3jyj7 

 

 

Příloha: 

Příloha č. 1 – Stížnost 

Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí informací 

Příloha č. 3 – Poskytnutí informací 

 

 

Na vědomí: 

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, datová schránka keebyyf 

  

a
Obdélník

a
Obdélník



Příloha č. 1 

 

Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 13. března 2020 

 

Stížnost 

25. 2. 2020 jsem vás v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, 

žádal o poskytnutí informací (příloha č. 1) vztahující se k veřejné zakázce Rozšíření kapacity ZŠ 

Hudlice (https://uverejnovani.cz/offers/details/2429) a její realizací a to: 

a) smlouva s vítězným uchazečem (dodavatelem), 

b) předávací (akceptační) protokoly, 

c) faktury dodavatele, 

d) dokumenty (včetně příp. pracovních) vztahujících se ke vrácení poskytnuté dotace  

na Rozšíření základní školy. 

11. 3. 2020 jste v odpovědi poskytli (příloha č. 2) některé dokumenty. V témže dokumentu  

je neupřesněný odkaz na smlouvu o dílu zveřejněnou na „profilu zadavatele“ a nikoliv odkaz  

na internetovou stránku (§ 6, odst. 1, zák. č. 106/1999 Sb.). 

Podávám tímto stížnost na nedodržení lhůty poskytnutí informace podle § 6, odst. 1, zák.  

č. 106/1999 Sb. Zároveň podávám stížnost na nečitelnost údajů v dokumentu Smlouva o dílo,  

na kterou se prostřednictvím profilu zadavatele odkazujete, a to na stranách 37, 39, 42, 45, 47, 48, 

49, 52, 53, 58, 60, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, a 88. 

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

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

 

Ing. Radovan Buroň  

zastupitel obce Hudlice 

nar. 13. 11. 1964  

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03  

datová schránka s4q9mu8 

  

https://uverejnovani.cz/offers/details/2429
a
Obdélník

a
Obdélník



Příloha č. 2 

 

  

a
Obdélník

a
Obdélník



Příloha č. 3 

 

a
Obdélník

a
Obdélník

a
Mnohoúhelník




