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Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p  

V Hudlicích 24. května 2020 

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

17. 2. 2020 jsem v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 

InfZ), § 13 prostřednictvím datové schránky podal Žádost o poskytnutí informací (příloha č. 1). 

3. 3. 2020 jsem obdržel odpověď Obecního úřadu Hudlice (dále jen OÚ) (příloha č. 2). 

3. 3. 2020 jsem v souladu s InfZ, § 16a prostřednictvím datové schránky podal Stížnost na poskytnutí 

informací (příloha č. 3). Na základě odpovědi OÚ ze dne 3. 3. 2020 doplňuji tuto stížnost o následující: 

- jestliže OÚ uvádí, že čj. 423/2019 je Sdělení o poskytnutí dotace, pak pravděpodobně existuje 

žádost o poskytnutí dotace, která však v odpovědi OÚ není uvedena, DTTO čj. 846/2019, 

- jestliže OÚ uvádí, že čj. 600/2019 je Smlouva o dílo, pak existuje dokumentace k veřejné zakázce, 

která však v odpovědi OÚ není uvedena, 

- u čj. 832/2019, 863/2019, 864/2019, 865/2019, 866/2019, 872/2019, 873/2019 týkajících se 

komunikace s ÚOHS není uvedeno číslo spisu, ve kterém jsou dokumenty týkající se téže věci 

(zák. č. 499/2004 Sb., § 65, odst. 1) vedeny. 

6. 5. 2020 jsem prostřednictvím datové schránky podal Stížnost na nevyřízení stížnosti (příloha č. 4). 

Informace, o které jsem žádal potřebuji pro řádný výkon funkce zastupitele. 

Podávám tímto opětovně Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. 

Vzhledem k tomu, že o předchozí stížnosti nerozhodl nadřízený orgán ve lhůtě dle § 16a, odst. 8 InfZ, 

zasílám stížnost na vědomí nejen nadřízenému orgánu, ale i Ministerstvu vnitra ČR. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací, 17. 2. 2020 

Příloha č. 2 – Odpověď Obecního úřadu, 3. 3. 2020 

Příloha č. 3 – Stížnost na poskytnutí informací, 3. 3. 2020 

Příloha č. 4 – Stížnost na nevyřízení stížnosti, 6. 5. 2020 

 

Na vědomí: 

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

Ministerstvo vnitra České republiky, Nad štolou 936/3, 170 00 Praha 7, datová schránka 6bnaawp 

  




