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R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Hudlice podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”) opravuje chybu v psaní v rozhodnutí č.j. 

 924/2020 OÚ Hudlice takto:

Výrok rozhodnutí zní:

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

25.2.2020 se podle § 15 InfZ z důvodů dle § 2 odst. 4   InfZ  

                                                                    částečně odmítá

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

veřejnou zakázkou Kanalizace a ČOV Hudlice”

O d ů v o d n ě n í :

Obecní úřad Hudlice vydal dne 15.10.2020 rozhodnutí č.j.  924/2020 OÚ Hudlice, kterým 

(částečně) odmítl poskytnout informace věci žádosti žadatele  Ing. Radovan Buroň, nar. 

13.11.1964, trvale bytem Lomená 27, 267 03 Hudlice, ze dne  25.2.2020.
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Po doručení rozhodnutí datovou schránkou žadateli bylo zjištěno, že došlo k písařské chybě 

ve výroku rozhodnutí,  když byl  chybně uveden   § 8a místo správného § 2 odst. 4. Že se 

skutečně jedná o písařskou chybu je zjevné z  odůvodnění rozhodnutí.

Vzhledem  k  tomu,  že  provedením  opravy  chyby  v  psaní  nedochází  ke  změně  obsahu 

rozhodnutí, vydal odvolací orgán toto opravné rozhodnutí. Provedená oprava je ve výroku 

rozhodnutí  podtržena  a  vyznačena  jiným  typem  písma.  Tato  oprava  se  stává  nedílnou 

součástí rozhodnutí č.j. 924/2020 OÚ Hudlice.:

P o u č e n í :

Podle ustanovení § 70 správního řádu právo podat odvolání proti opravnému rozhodnutí má 

pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Odvolání je možno podat Obecnímu úřadu 

Hudlice do 15 dnů ode dne doručení opravného rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský 

úřad Středočeského kraje. 

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. 
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