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V Hudlicích 28, června 2019

stížnost na nedodržení lhůty,,Žádosti o umožnění nahlédnutí do veškených dokumentů týkaiících
se kanalizace obce Hudlice"

Podáváme tímto stížnost na nedodržení lhůty poskytnutí informací ve věci Žádosti o umožnění
nahlédnutí do veškerých dokumentů týkajících se kanalizace obce Hudlice (dále jen Žádost), která
byla podána Obecnímu úřadu v Hudlicích dne 5. 6.2019.

Dopisem čj.406/2019 OÚ Hudlice ze dne 11. 6. 2019 jste nás vyzvali k upřesnění. Dne 13, 6. 2019
byla doručena obecnímu úřadu naše odpověd'na výzvu,

Do dne podání této stížnosti nám nebyly poskytnuty požadované informace,

Ve vztahu ke lhůtám a podmínkám poskytnutí požadovaných informací jsme vás od začátku
odkazovali na Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MinistersWa vnitra č. t/2O16.
(https://www,mvcr.cz/o dk2/ claneklstanoviska-odk-2016.aspx).

lng, Petr Krejča, zastupitel obce Hudlice

nar.2!. 4. L971, Hudlice, Dolejší 118, PsČ 267 03

Mgr. Lenka Treglerová, zastupitelka obce Hudlice

nar,11. Lo.Lg72, Hudlice, Hořejší 27t,?sČ267 03

Oldřich Průša, zastupitel obce Hudlice

nar.18,8.1975, Hudlice, Hořejší411, PsČ 267 a3

Bc, Bronislava Buroňová, zastupitelka obce Hudlice

nar.23, 1. Lg76, Hudlice, Lomená 27, PsČ267 03

Jiří Bureš, zastupitel obce Hudlice

nar,3. 1, ].963, Hudlice, Jungmannova275, PSČ 267 03
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lng. Radovan Buroň, zastupitel obce Hudlice

nar. ].3. Ll,Lg64, Hudlice, Lomená 27,PsČ267 03

Přílohy: '

Přílaha č. 1 - Žódost ze dne 5. 6. 2019

Přítoha č. 2 - Výzva Otj o upřesnění ze dne 17, 6, 2019

Příloha č. 3 - Odpověď na výzvu o upřesnění ze dne 72. 6. 2O1g

Na vědomí

Krajský úřod Středočeského kraje, Zbaravskó 11, 150 21 Praha 5, datovó schrúnka keebyyf
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Příloha č. 1 - Žádost ze dne 5. 6. 2019

obecní úřad Hudlice

Jungmannqva 355

267 03 Hudlice

V Hudlicích 5. června 2019

Žádost

V souladu se zákony č. 12812000 Sb., zákon o obcích, § 82, plsm. c} a č. 10611999 Sb., zákon o svobodnérn
přístupu k informacím, vás žádáme o umožnění nahlédnutí do ve§kerých dokumentů týkajícíCh se kanalirace
obce H*dlice, zejména pak dokumentů vztahujících se k záměru vybudování kanalizace, dokumentů
relevantních veře|ných zakázek, smluv o dílo, předávacích protokolú, provozní dokumentace a reklamačních
řízeni.

5 ohledem na rozsah vli,še uvedené požadované dokumentace navrhujeme, aby informace byly poskytnuty

formou nahlédnutí do dokumentů s možností pořídit si kopie vlastním záznamovr/m zařízenim. Předpokládáme,
že doba potřebná k nahlédnutí do této dokumentace celkově nepřesáhne 16 hodin za předpokladu,

že jednotlivá ucelená doba k nah|édnutí bude minimálně 4 hodiny.

Ve vžtahu ke lhútám a podmínkám poskytnutí požadovaných informací 5i vás dov{}lujeme odkázat
na stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016
(https://www. mv cr.cz / odk2 | clanek/stanoviska "odk-2016,aspx},

lng, Petr Krejča,:astupit€l obce HUdlice

nar, 21. 4. 1971, Hudlice, Dolejší 118, P5Č 267 03

MBr, Lenka Treglerová, za§tupitelka obce Hudlice

nar. 11, 10. 1972, Hudlice, Hoiejšíz7!, PsČ 267 03

oldřich Přůša, žestupiteI obce Hudlice

nar. 18, 8. 1975, Hudlice, Hořejší 411, PsČ 267 03

§c. Bronislav3 8Uroňová, zasiUpitelka obce Hudlice

nár. 23. 1, 1976, Hudlice, Lomená 27, PsČ 267 03

Jiří Bureš, za§tupitel obce Hudlace

nar. 3. 1. 1963, Hudlice, Jun8mannova 273, PsČ 267 a3

lng. Radován Buroň,2astupitel obce H!dIice

nar. 13. 11. 19&, Hudlice, Lomená 27, PsČ 267 03

l'4, |--.
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Příloha č. 2 - VÝzva OÚ o upřesnění ze dne 11. 6. 2019

Obec Hudlice, Obecní úřad Hudlice

Vái dopls žn, :

ze dne; 05.06.2019

Naše zn: 406/2019 oú gudlice

VYřiru]e: Pavel HubenÝ
Tel./fax: 311697 323
E-mai l: staíosta @obec -hu dl ice.c?

Datum: 11.06,2019

Poskytnutí informací dle zák, Ě. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím na základě
.Žádosti ze dne 5.6.2019"

Vážená paní zastupiteíko, vážený pane zastupiteli,

žádo§tí ze dne 5.6.2019 se v souladu se zákony č. L2u2Oa0 Sb., zákon o obcích, § 82, písm. c) a č.
7a6/7999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, domáháte poskytnutí informaci
nahlédnutím do veške4ich dokumentů týkajících se kanalizace obce Hudlice, zejména pak
dokumentŮ vztahujících se k záměru vybudování kanalizace, dokumentů relevantních veřejných
zakázek, smluv o dílo, předávacích protokolů, provozní dokumentace a reklamačních řízeni.

Obecní úřad Vaši žádost posoudil a dle § 14, odst. 5, písm. b) Vás vyzliváme v zákonem dané lhůtě o
upřesnění, zejména přesným uvedením požadovaných dokumentů. obec Hudlice se zab}ivala
realizaci kanalizace a ČoV v obci od roku 2004 v podstatě až do současné doby a požadovaná
dokumentace čítá desítky šanonů. Poskytnutí infoímací Vámi požadovaným způsobem dle § 4a,
odst.3, by pro obec představovala nepřiměřenou zátěž.

Dle citovaného zákona § 3, odst. 1 se žadatelem rozumí každá fyzická i právnická osoba. Vaší žádost
však podalo několik fuzických osob společně a tak není z podání zřejmé, zda má brlt požadovaná
informace poskytnuta každému individuálně a vjakém pořadí anebo skupině. což však zákon č,

106/L999 Sb. neřeší a neumožňuje.

Obecní úřad je připraven po upřesnění v souladu se zákonem č. 10611999 Sb. Vám požadované
informace poskytnout v režimu, kteni by nebyl šikaniozní a nenarušil samosprávnou funkci, zejména
ve vztahu k občanům obce, ale i státnim orgánům.

Pavel Hubený
starosta obce

.]ungmannova 355, 267 03 Hudlice
okres BéíoUn, Če§ká íepublika
Čest<á spoňtelna, a-s., č. ú. 3637043a9/08oo

|č oo233285
Tel, +420 311 697 323
Fax *420 311 697 323

E-mail §taíosta@obec_hudlice,cz
Datová §chíánka m84b59p
Www.obec-hudiice,c2
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Příloha č. 3 - Odpověd'na vrúzvu o upřesnění ze dne 12, 6. 2019

Obecní tlřad Hldlice

Jún8mannová 335

267 03 Hudlice

V Hudlicích 12. čeruna 2019

ádoet * upřesnění

Ve vašem dopisu čj. 406/2019 2e dne 11. 6. 2019 Uvádtte, že ,,poskytnuti iníorm,cí vómi požadovaným

zpúsobem dle § 4a, odst, 3, by pro obec předstdvdvola nepřiměřenou zátěž". Předpokládáme, že 5e odkazujete
na 2ák. č. 106/199 §b. opomenul jste však, že naše žádost byla podána lovněž s odkalem na zák. č. l28/?00a
Sb.,přímo§82, písm.c|(Členzostupkelstvaob€emápřiuikonusvéfunkcepróvo...c)požadavotod
zaměstnancú obce zařdzenÝch do obecniho úřadu, ,.., in|ormoce ve věcech, keré souvisejí s výkonem jejich

funkce;...),

Opětovně, stejně jako v původní žádosti, vás odkazujeme na Stanovisko odbořu veřejné správy, dozoru
a kontrolV Ministeís§a Vnitra č, 7/?016 |htt!s|/lwww.mvcr.czlodkz/c|anek/stanoviska-odk-2016.aspx).
Doporučujeme vám řádně se séžnámit 5 tímto §tanoviskem a řídit se iím.

V naší žádosti j5me uvedli ,,5 ohledem nd rozsoh vriše uvedené požadavaňé dokumentoť€ ... ", t2n, isme
si vědomi (předpokládáme} velkého množství dokumentů. Předpokládáme, že veškeré dokumenty vztshuiící
se ke ,,Kanalizaci obce Hudlice" isou řádně evidovány v souladu se zák. č. 499/2004 5b., Zákon o archavnictví

aspisovéslužběaozměněněktenichzákonů,3dle§65,odst.ljsouspoienyVespisaietakdostupnýiobsah
spisu. Protože nám není znám obsah tohoto spisu, nejedná se o velejně dostupnou informaci, požádali jsme

o ,,zejmžna pak dokumeatů vztdhujících se k zóměru vybudovóni konalizace, dokumentů relevantnich veřejných

zokózek, smluv o dílo, přzdóvocich protokolů, provozní dokumenta€e o reklamačních ří2ení,", čímž jsme

dostátečně ja§ně definovali primárně požadované iníormace. 5 ohledem na vliše uvedené nejsme schopni tak

iak požadujete vyjňenovat konkrétní dokumenty,

V naší žádosti jsm€ §3y!b!.i poskytnUtí informa.e nahlédnutím do dokumentu(ů), což ie dle našeho soudu
nejefektivnější způsob poskytnuti požadovaných iníormací a obecnímu úřadu nerpůsobuie žádné materiální
náklady, Uvádíte. že ,,Poskytnutí iníoraaci Vórni požodovaňým ?púsóbem dle § 40, odst. 3, by pro obec
představavolo nepřiměřenou tótěž", ale v souladu s paragrafem, na kter}i se odkazujete i!t€ ne9yhověl žádosti
tim, že byste poskytl iníormaci iiným způsobem umožňUjícím její účinné VyUžití žádátelům,

Váš přístup a vyládření znamená, že dokumentaca rozsáhlejších a obvykle finančně nákladněiších projektů

členúm zastupitel§tva obce nezpřístupníte.

Dále uvádite, že ,,Dle citovoného zókono § j, odst. 1 se žodotelem rozumi kdždó íyzickó i próvnickó osobo, Vaší
žádast však padalo několik fyzíckých osob společně o tok neni z podóní zřejmé, zda mó b,ýt póžadovdnó
iníarmace paskytnuta koždému individuólně o v jokém pořodi onebo skupině, caž však zókan č. 106/1999 sb,
neřeší a neumožňuje. ". opět nepostupujete v souladu se stanoviskem odboru veřejné spráVv, dozoru a kontroly
ministerstva vnitra ř. L/?o76, Píávo člena zastupite|stva obc€ na informace. Dovolu.i€me si Vá5 V této souvisiošti
uporornit Z€iména na kapitolu 2.2, část textu cituieme,,Tenta zóvěr vychózi z príncipu, podle něhož při spojeni
režimu obou túkanú je nutné aplikovat 2 obóu 2ákonů td pravídla, která jsou z hledisko žaddtele (zostupitele),

resp, z hlediska jeho próvo no iníormoce, přiznivější," a opět.isie 5i vybra| řešení pouze podle 2ákona

č. 106/1999 sb.

Není pravda, že není zřeirné ,,zdo má b,ýt požadovanó iníóťrndce poskYtnuta kdždému individuólně a v jokém
pořodi anebo skupině, eož všok zókon č. n6/1999 5b. neřeší a neumažňuje. ", Nei€n, že j§te opět ,evzal
v úvahu, že žádost podalo několik členů zastupitels&a obce {všude je užito množné čislo, např. ,iádáme,
navrhujeme, předpokládáme, dovolujeme"), ale ani to, že §e naše žádost odkazuje i na zák, č. 128/2000 5b,
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Pro nezpochybnitelné pochopení komu a jak mají být info.mace poskytnuty uvádíme, PřestoŽe máme za to,

že . kontextu žádosti dále uvedené zjevně vyplývá, že informace mají b,it poskytnUty společně všem Žádajlcím

rastupitelúm naiednou tady jak uvádite .,skupině",

Vaše vyjádření, že ,,obecni úřad je přiyaven po upř€snění v souladu se zákoneň č. 106/1999 5b. vóm
požodované infarmoce poskÝnout v režimu, který by nebyl šikaniozní a nenarušil samosprávnau funkci,
zeiména ie vztahu k óbčonům obce, dle i stótnim argán ljm, " s odkazem na Slanovisko odboru veřejná §pťávy.

dožoru a kontíoly Ministerstva Vnatía č. 1/20t6 za irelevantní,

Vrši výlvu k upře§nění Považujeme .a účelové a úmyslné zdržování vyřízení naší žádosti a bránění v poskytnuti

požádovafiý€h informací.

Na váše jednání souběžně podávóme stížno§t M'ni§terstvu vnitra České republiky.

//
ln8. Petr Krejč3, zastupitel obce Hudllce ,/
nar.21.4, 1971, Hudlice, Dolejši u8, P5Č 267 03 /

I
Mgr. Lenka Treglerová, zastupitelka obce Hudlice rí /

naí. 11. 10. 1972, Hudlice, Hořejší 271, P5č 267 03 'J 
|u/ 

-

Oldřich Průša, žastupitel obce Hudlice /
naí. 18, 8, 1975, Hudlice, Hořeiši 411, Psč 267 03 //r-

,4
Bc.8ronislava Buroňová, rastupitelka obce Hudlice ,-1t // /

naí 23. 1,. 1976, Ht,dlice,Lomená27. psč26703 (01^

Jiří Bureš, zastupitel obce Hudlice

nar. 3. 1. 1963, Hudlice, Jungmannova 275, P5Č 267 03

lng. Radovan B!řoň,2astupitel obae Hldlice

nar. 13, 11. 1964, Hudli(e, Lomená 27, Psč 267 03 fl
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