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R O Z H O D N U T Í  

 

Obecní úřad Hudlice jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona číslo 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

“InfZ”), podle § 15 InfZ rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace ze dne 25.2.2020  

č.j. 177/2020  OÚ Hudlice, kterou podal Ing. Radovan Buroň, nar. 13.11.1964, trvale bytem 

Lomená 27, 267 03 Hudlice takto: 

 

Žádost žadatele Ing. Radovana Buroně, o poskytnutí informace dle InfZ ze dne 

25.2.2020 se podle § 15 InfZ z důvodů dle § 8a InfZ   
  

                                                                   částečně odmítá 

a to v části poskytnutí informací o spisových značkách spisu a obsahu spisu  související s 

veřejnou zakázkou  Přestavba  šaten na hřišti U lesa 

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

Žádostí o poskytnutí informací ze dne 25.2.2020 požádal žadatel povinný subjekt o 

poskytnutí následujících informací související  s veřejnou zakázkou   Přestavba  šaten na 

hřišti U lesa : 

Jungmannova 355, 267 03 Hudlice IČ 00233285 E-mail starosta@obec-hudlice.cz 

okres Beroun, Česká republika Tel. +420 311 697 323 Datová schránka m84bs9p  
Česká spořitelna, a.s., č. ú. 363704349/0800 Fax +420 311 697 323 www.obec-hudlice.cz 
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  a) spisová značka spisu (spisové značky spisů) a stručný obsah spisu (vyhl. č. 259/2012 Sb., 

$12, odst. 4, písm. b)) v nichž jsou dokumenty evidovány. 

b) obsah spisu(spisů) – seznam dokumentů včetně čísel jednacích dokumentů a stručný obsah 

dokumentů ve spisu (vyhl. č. 259/2012 Sb., $10, odst. 1, písm. f))  

 

Povinný subjekt zaslal žadateli pod č.j. 177/2020 ze dne 11.3.2020 sdělení, že žádost 

považuje za opakovanou, protože stejné informace byly součástí žádosti ze dne 5.6.2019, 

která byla vyřízena pod č.j.  464/2019  a č.j. 492/2020, kdy bylo žadateli umožněno 

nahlédnutí do veškerých dokumentů. Žádný nový spis ani dokument nebyl od té doby v dané 

věci založen ani veden. 

 

Proti vyřízení žádosti žadatel podal dne 12.3.2020 stížnost, ve které uvedl, že žádost podal 

zejména proto, že v předložené dokumentaci nebyly všechny dokumenty a většina 

předložených dokumentů není řádně označena a tak není možné zkontrolovat, zda byly 

předloženy alespoň dokumenty evidované v elektronickém systému spisové služby. Stížnost 

zaslal na vědomí Krajskému úřadu Středočeského kraje.  

 

Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumal předložené dokumenty a konstatoval, že 

stížnost je oprávněná.  

 

Povinný subjekt  nevedl ve spisové službě k veřejné zakázce Přestavba šaten na hřišti U lesa 

spis, proto jsou ve spisové službě dokumenty k veřejné zakázce vedené pouze pod číslem 

jednacím. Pro zjednání nápravy byl současně s tímto Rozhodnutím  vznesen dotaz na 

Ministerstvo vnitra, v jakém rozsahu mají být spisy vedeny ve spisové službě a za jakých 

podmínek se mají zpětně vytvořit. 

 

Pokud jde o požadované informace, nelze je žadateli poskytnout, neboť dle § 2 odst. 4,  tedy 

“Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 

nových informací” 

 

Vzhledem k výše uvedenému pak povinný subjekt rozhodl o odmítnutí  žádosti o informace. 

 

P o u č e n í :  

 



 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu 

Středočeského  kraje prostřednictvím Obecního úřadu Hudlice podle § 16 zákona číslo 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

Příloha: žádost o poskytnutí informace – Spisová služba 

 

 

 

Pavel Hubený 

starosta 

 

 

Obdrží:        Ing. Radovan Buroň, Lomená 27, 267 03 Hudlice, DS: s4q9mu8 

Na vědomí: - KÚ Středočeského kraje, odbor legislativně správní a krajský živnostenský 

úřad. ID DS: keebyyf                   
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