
                                Obec Hudlice, Obecní úřad Hudlice
                                ________________________________________________________________________________________

                                

 

Váš dopis zn. :                                                                                                      

                                                                                                                                       Ing. Radovan Buroň

Ze dne:                                                                                                     Lomená č.p. 27 

Naše zn:                 Č.j. 1032/2021 OÚ Hudlice                                                         267 03 Hudlice
                        SZ 36/2021 OÚ Hudlice                                                                            
                        PID:  DYM23OP0AFO6

Vyřizuje:                Hubený Pavel                                                                          IDDS: s4q9mu8
Tel./fax:                 311 697 323                                                                   
E-mail:                   starosta@obec-hudlice.cz                                         

                                                                                                                             
Datum:                 23.7.2021                                                                          

                                                                                             

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 31.5.2021

č.j. 768/2021  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

31.5.2021 se podle § 15 InfZ z důvodů dle § 2, odst. 4 InfZ  

 

                                                                   částečně odmítá

a to  v části  poskytnutí informací vztahujících  se k platbám za  zřízení  nebo provozování

domény *.cz v letech 2005 až 2009

O d ů v o d n ě n í :

Dokumenty vztahující se k platbám za zřízení nebo provozování domény *.cz v letech 2005

až 2009  prošly skartačním řízením a Obec Hudlice tyto doklady již nevlastní.
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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 částečném 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.

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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