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Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 29. července 2020 

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

Dne 13. 7. 2020 jsem v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím 

(dále jen InfZ), podal žádost o poskytnutí informací o knize jízd motorového vozidla DACIA registrační 

značky 4SF 8949 za rok 2019 (příloha č. 1), a to podle § 4a, odst. 2, písm. b) InfZ, je-li kniha jízd 

vedena analogovým způsobem, nebo podle § 4a, odst. 2, písm. c) InfZ, je-li kniha jízd vedena 

elektronicky. 

Vaše vyjádření k žádosti o poskytnutí informací ze dne 27. 7. 2020, čj. 588/2020 OÚ Hudlice 

neposkytuje požadované informace a záměrně oddaluje poskytnutí informace (příloha č. 2). 

Je-li kniha jízd, jak uvádí ve své odpovědi Obecní úřad Hudlice, vedena analogovým způsobem,  

pak požadované informace měly být poskytnuty poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího 

požadovanou informaci (§ 4a, odst. 2, písm. b) InfZ). 

Podávám tímto stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a, odst. 1, písm. b) 

InfZ, protože po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) mi nebyla poskytnuta informace  

ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

InfZ v § 16a, Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, v odst. 4 stanoví, že „O stížnosti 

rozhoduje nadřízený orgán.“ 

Dále v odst. 5 stanoví „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému 

orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, 

že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí  

o odmítnutí žádosti.“ 

Vyzývám vás, abyste v případě, že stížnosti ve lhůtě 7 dní ode dne, kdy vám stížnost došla, sami zcela 

nevyhovíte tím, že poskytnete požadovanou informaci, jste ve stejné lhůtě, tedy 7 dní, předložili 

stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu a bezodkladně mne o tom informovali. 
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Požadované informace potřebuji pro výkon funkce zastupitele. S velkou pravděpodobností docházelo 

a nadále dochází ke zneužívání služebního motorového vozidla DACIA registrační značky 4SF 8949 

zaměstnancem obecního úřadu  (viz příloha č. 3). 

 

 

  

zastupitel obce Hudlice 

  

  

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací, 13. 7. 2020 

Příloha č. 2 – Odpověď Obecního úřadu Hudlice, 27. 7. 2020 

Příloha č. 3 – Odpověď Obecního úřadu Nižbor, 15. 7. 2020 

  




