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Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

 

V Hudlicích 30. 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, 

žádal o poskytnutí informací o užití a dopravním značení plochy obecně označovaném jako hřiště 

nebo kluziště u kostela v Hudlicích rozkládajícím se v katastrálním území 649252 na parcelách 

parcelní čísla 118/1 a 118/2, u nichž je jako způsob využití uvedeno v katastru nemovitostí 

„sportoviště a rekreační plocha“. 

Žádal jsem o poskytnutí informací: 

- na základě jakého rozhodnutí je část této plochy označena dopravním značením V10b Stání kolmé 

a byla minimálně od 26. 6. 2020 do nezjištěné doby předcházející 12. 7. 2020 označena také 

dopravním značením IP11b Parkoviště (kolmé nebo šikmé), žádám o poskytnutí kopií dokumentů, 

- proč bylo dopravní značení IP11b Parkoviště (kolmé nebo šikmé) před 12. 7. 2020 odstraněno, 

- formou kopií dokumentů veškeré informace vztahující se ke kolaudaci související s Rozšířením 

kapacity základní školy mající vztah odstavným plochám, parkování, stání apod. 

Do dne odeslání této Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace jsem neobdržel 

požadované informace ani jiná rozhodnutí. 

Podávám tímto stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. 

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.“ 

  



Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 2/4 

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. 

 

 

  

zastupitel obce Hudlice 

  

  

 

 

 

Přílohy: 

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

 

  




