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ROZHODNUTÍ
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 informací ze dne 9.10.2020 č.j.
896/2020 OÚ Hudlice, kterou podal Ing. Radovan Buroň, nar. 13.11.1964, trvale bytem
Lomená 27, 267 03 Hudlice takto:

Žádost o poskytnutí informací žadatele Ing. Radovana Buroně, na postup při
vyřizování žádosti o informace se podle § 15 InfZ z důvodů dle § 2, odst. 4 InfZ

odmítá

Odůvodnění:
Obecní úřad Hudlice dokumentem č. j. 877/2020 z 8.10.2020 srozumitelně objasnil důvod
neposkytnutí informací o sběrném dvoře. OÚ Hudlice neprovozuje sběrný dvůr, ale klasické
sběrné místo. Chybný název „Sběrný dvůr“ byl na obecních webových stránkách opraven na
správný název sběrné místo. Toto sběrné místo (bývalé označení na
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webu „Sběrný dvůr“) je odlišné pouze tím, že OÚ Hudlice má pro toto sběrné místo
stanovenou provozní dobu s pracovníky obce, kteří zajišťují shromažďování komodit
tříděného odpadu. Sběrné místo pro tříděný odpad v návaznosti na Zákon o odpadech nemusí
mít zpracovaný a povolený provozní řád.

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.

Poučení:
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.
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