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R O Z H O D N U T Í 

 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, 

rozhodl na základě stížnosti žadatelů Ing. Petra Krejči, nar. 21.4.1971, Dolejší 118, 267 03 

Hudlice, Mgr. Lenky Treglerové, nar. 11.10.1972, Hořejší 271, 267 03 Hudlice, Oldřicha 

Průši, nar. 18.8.1975, Hořejší 411, 267 03 Hudlice, Bc. Bronislavy Buroňové, nar. 23.1.1976, 

Lomená 27, 267 03 Hudlice,  Jiřího Bureše, nar. 3.1.1963, Jungmannova 275, 267 03 Hudlice, 

a Ing. Radovana Buroně, nar. 13.1.1964, Lomená 27, 267 03 Hudlice (dále jen „žadatelé“), na 

postup povinného subjektu – Obecního úřadu Hudlice – nedodržení lhůty při vyřizování 

žádosti  o informace podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ze dne 28.6.2019 takto:  

 

Podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a) InfZ se postup povinného subjektu – Obecního 

úřadu Hudlice ve věci žádosti ze dne 5.6.2019 potvrzuje. 

 

 

Odůvodnění 

 

Žádostí ze dne 5.6.2019 žadatelé požádali povinný subjekt o poskytnutí informace – 

nahlédnutí do veškerých dokumentů týkajících se kanalizace obce Hudlice, zejména 

dokumentů  vztahujících se k záměru vybudování kanalizace, dokumentů relevantních 

veřejných zakázek, smluv o dílo, předávacích protokolů, provozní dokumentace a 

reklamačních řízení. Dále žadatelé uvedli, že předpokládají nahlédnutí cca v rozsahu 16 

hodin, jednotlivá ucelená doba alespoň 4 hodiny. 
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Povinný subjekt zaslal žadatelům dopisem ze dne 11.6.2019 pod č.j. 406/2019 OÚ Hudlice 

výzvu k upřesnění žádosti, protože povinný subjekt se realizací kanalizace a ČOV zabývá od 

r. 2004 v podstatě až dosud, požadovaná dokumentace čítá desítky šanonů. 

 

Žadatelé na výzvu k upřesnění reagovali obsáhlými přípisem, ve kterém místo uvedení 

upřesnění žádosti pouze sdělili, že předpokládají, že veškeré dokumenty ke „Kanalizaci obce 

Hudlice“ jsou řádně  evidoványv souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě. 

 

Žadatelé podali dne 28.6.2019 stížnost na nedodržení lhůty k poskytnutí informace s tím, že 

do dne stížnosti nebyly požadované informace poskytnuty. Stížnost rovněž zaslali 

prostřednictvím datové schránky žadatele Ing. Buroně na vědomí Krajskému úřadu 

Středočeského kraje dne 10.7.2019 a dne 11.7.2019 doplnili o reakci na odpověď povinného 

subjektu ze dne 4.7.2019. 

 

Povinný subjekt na stížnost žadatelů reagoval  dopisem č.j. 463/2019 OÚ Hudlice ze dne 

4.7.2019 tak, že vzhledem k neupřesnění rozsahu požadované dokumentace jim budou 

poskytnuty dostupné dokumenty s ohledem na nutné zajištění provozu úřadu v neúřední dny, 

tj. v úterý a pátek v době od 10:00 do 12:00 hod., proto povinný subjekt žádá o upřesnění 

termínů nahlížení a pořadí dokumentace (žadatelé podali další žádost k jiné dokumentaci). 

 

Žadatelé reagovali na dopis č.j. 464/2019 OÚ Hudlice odpovědí ze dne 11.7.2019, ve které 

uvedli seznam termínů nahlížení od 16.7. do 30.8.2019 vždy od 10:00 hod, a dále požadovali 

sdělení, kdy a pod jakým číslem jednacím postoupili stížnost nadřízenému orgánu. 

 

Protože povinný subjekt stížnost nadřízenému orgánu nepostoupil, vyzval ho Krajský úřad 

Středočeského kraje dopisem č.j. 096869/2019/KUSK ze dne 12.7.2019 k předložení 

spisového materiálu do 7 dnů od doručení výzvy. 

 

Povinný subjekt postoupil stížnost se spisovým materiálem dopisem č.j. 494/2019 OÚ 

Hudlice dne 18.7.2019 s vyjádřením, že  dle jeho mínění nebyla žádost podána dle InfZ, 

protože žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba, ne skupina osob, povinný subjekt 

postupoval dle zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení. 
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Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumal předložené doklady a konstatuje, že stížnost je 

neoprávněná. Především jsou zde vážné pochyby, zda se vůbec jedná o žádost dle InfZ. Ten 

skutečně nepočítá se skupinovým podáním žádosti, neboť InfZ je realizací ústavního 

občanského práva na informace. To však není hlavním důvodem pochybností. Rozhodující je 

skutečnost, že InfZ nezná vyřízení žádosti nahlížením do dokumentace, do 22.3.2006 bylo 

možno poskytnout informaci nahlížením do správního spisu dle ustanovení správního řádu, 

ale od novely InFZ č. 61/2006 Sb. již tento způsob vyřízení žádosti neexistuje. Navíc 

požadované informace nejsou správním spisem. Odvolací orgán dává za pravdu povinnému 

subjektu v tom, že žádost o informace nebyla jasná a že ji žadatelé neupřesnili. Z tohoto 

pohledu se žádost o informace jeví spíše jako uplatnění práva zastupitelů na informace podle 

obecního zřízení, než jako žádost dle InfZ. Nicméně odvolací orgán musí na základě stížnosti 

věc vyřešit dle InfZ. 

 

Pokud jde o samotný procesní postup dle § 16a InfZ, je nutno podotknout, že žádost sice 

nebyla ve lhůtě vyřízena, ale povinný subjekt ve smyslu § 16a odst. 5 InfZ ve lhůtě 7 dnů od 

jejího doručení na stížnost reagoval a žadatelům vyhověl v možnosti určení termínu 

k nahlížení do spisu. V takovém případě nemá povinný subjekt povinnost postoupit stížnost 

nadřízenému orgánu. Pokud jde o požadavek žadatelů, aby odvolací orgán shledal, že 

postupem při vyřizování stížnost se povinný subjekt dopustil přestupku a informoval, jakým 

způsobem byl přestupek řešen, sděluje odvolací .orgán, že InfZ nemá žádná sankční 

ustanovení, nedodržením pořádkové lhůty nelze spáchat přestupek. 

 

Dále je nutno zdůraznit, že odvolací orgán má možnost v rámci řízení o stížnosti  dle § 16a  

odst. 6 InfZ vydat jen 2 rozhodnutí v případě samostatné působnosti obce, a to buď postup 

potvrdit, nebo uložit vyřízení žádosti o informace. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt 

umožnil žadatelům nahlížení do dokumentace tak, jak bylo požadováno v žádosti, což je 

potvrzeno i  přípisem žadatelů ze dne 16.7.2019, ztrácí uložení nápravného opatření jakýkoli 

smysl, a proto musel Krajský úřad Středočeského kraje postup povinného subjektu potvrdit. 

 

Vzhledem k výše uvedenému Krajský úřad Středočeského kraje postup povinného subjektu 

při vyřizování žádosti o informace potvrdil. 
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Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí se dle ustanovení § 16a odst. 9 InfZ nelze odvolat.  

 

 

otisk úředního razítka 

 

Mgr. Jiřina Humlová 

za odbor pověřená oprávněná úřední osoba 

 

 

Obdrží: 

Ing. Petr Krejča, Dolejší 118, 267 03 Hudlice 

Mgr. Lenka Treglerová, Hořejší 271, 267 03 Hudlice 

Oldřich Průša, Hořejší 411, 267 03 Hudlice, 

Bc. Bronislava Buroňová, Lomená 27, 267 03 Hudlice 

Jiří Bureš, Jungmannova 275, 267 03 Hudlice 

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

Obecní úřad Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, DS: m84bs9p 
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