Obecní úřad Hudlice
Jungmannova 355
267 03 Hudlice
datová schránka m84bs9p
V Hudlicích 9. října 2020

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
27 2. 2020 jsem podal u OÚ Hudlice žádost o poskytnutí informací týkající se sběrného dvoru
(skládky).
13. 3. 2020 jsem obdržel odpověď OÚ Hudlice, že „Obec Hudlice neprovozuje sběrný dvůr“.
13. 3. 2020 jsem podal u OÚ Hudlice Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace,
protože termín sběrný dvůr používala Obec Hudlice na svých webových stránkách.
Ve stížnosti jsem mimo jiné uvedl:
„Z podstaty žádosti o informace vám přitom muselo být zřejmé, jaké informace jsou mnou
požadovány. Přes vámi zveřejněné zavádějící informace o provozu sběrného dvora jste zneužili
stylizaci žádosti vycházející z údajů zveřejněných vámi na internetu k odmítnutí poskytnutí
informace.“
6. 5. 2020 jsem podal u OÚ Hudlice Stížnost na nevyřízení stížnosti.
11. 6. 2020 jsem podal u KÚ SčK Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti.
3. 7. 2020 urgoval KÚ SčK u OÚ Hudlice předložení spisu (spisová značka SZ_064080/2020/KUSK).
15. 7. 2020 vydal Krajský úřad Středočeského kraje Rozhodnutí číslo jednací 099066/2020/KUSK,
spisová značka SZ_064080/2020/KUSK, značka InfZ OÚ 80/20, kterým ukládá Obecnímu úřadu
Hudlice při vyřizování žádosti o informace žadatele
ze dne 27.2.2020 zjednat
nápravu buď poskytnutím informace, nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a to ve lhůtě
15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí (doručováno datovou schránkou, předpokládaný konec
stanovené lhůty 30. 7. 2020).
21. 8. 2020 jsem podal u KÚ SčK Stížnost na Obecní úřad Hudlice, protože tento orgán veřejné moci
nekonal v souladu s Rozhodnutím KÚ SčK.
17. 9. 2020 urgoval KÚ SčK u OÚ Hudlice předložení spisu.
6. 10. 2020 vydal Krajský úřad Středočeského kraje Rozhodnutí číslo jednací 140654/2020/KUSK,
spisová značka SZ_064080/2020/KUSK, značka InfZ OÚ 80/20, kterým OPAKOVANĚ ukládá Obecnímu
úřadu zjednat nápravu buď poskytnutím informace, nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí (doručováno datovou schránkou).
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8. 10. 2020 jsem obdržel odpověď Obecního úřadu Hudlice:
„Na základě Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j. 140654/2020/KUSK z 6.10.2020 Vám sdělujeme
na Vaši žádost z 27.2.2020 informaci vztahující se ke sběrnému dvoru (bývalá skládka).
Obec neprovozuje sběrný dvůr, na obecních webových stránkách byl chybně uveden název Sběrný
dvůr (bývalá skládka). Chybný název byl opraven. Jedná se o sběrné místo pro oddělené
shromažďování složek komunálního odpadu.
Z těchto důvodů Vám nemůžeme poskytnout informace uvedené ve Vaší žádosti pod písmeny a,b,c.“
Podávám tímto stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
Z podstaty žádosti o informace a ostatních výše uvedených dokumentů je více než zřejmé, jaké
informace jsou mnou od 27. 2. 2020 požadovány. OÚ Hudlice opětovně záměrně zneužil stylizaci mojí
žádosti vycházející z údajů zveřejněných na webových stránkách a následně obecním úřadem
pozměněných k odmítnutí poskytnutí informace.
OÚ Hudlice neposkytl požadované informace ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí.
Upozorňuji vás, že o stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Obecní úřad Hudlice je povinen předložit
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 vydá
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
V případě, že stížnosti v zákonné lhůtě nevyhovíte nebo nevydáte rozhodnutí o odmítnutí, vás
žádám, abyste mne bezodkladně informovali o tom, kdy a pod jakým číslem jednacím jste stížnost
předložili nadřízenému orgánu.

zastupitel obce Hudlice

Přílohy:
Elektronická příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací, OÚ Hudlice, č.j. 877/2020 OÚ Hudlice,
8. 10. 2020, Obec Hudlice_20201008_Provozní řád sběrného dvora_ODPOVĚĎ
OÚ_zprava_829325091_prijata.zfo

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