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Krajský úřad Středočeského kraje 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

datová schránka keebyyf 

 

V Hudlicích 11. června 2020 

 

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti 

1. Dne 25. 2. 2020 jsem podal Obecnímu úřadu Hudlice Žádost o poskytnutí informací (příloha č. 1). 

Žádal jsem o poskytnutí informací vztahující se k evidenci dokumentů v souladu  

se zák. č. 499/2004 Sb. souvisejících s veřejnou zakázkou Kanalizace a ČOV Hudlice a to: 

a) spisová značka spisu (spisové značky spisů) a stručný obsah spisu (vyhl. č. 259/2012 Sb., § 12, 

odst. 4, písm. b)) v nichž jsou dokumenty evidovány, 

b) obsah spisu (spisů) – seznam dokumentů včetně čísel jednacích dokumentů a stručný obsah 

dokumentů ve spisu (vyhl. č. 259/2012 Sb., § 10, odst. 1, písm. f)). 

2. Dne 11. 3. 2020 jsem obdržel odpověď OÚ Hudlice (příloha č. 2). 

3. Dne 13. 3. 2020 jsem podal Stížnost na poskytnutí informací (příloha č. 3), důvody Stížnosti jsou 

uvedeny v dokumentu. 

4. Dne 6. 5. 2020 jsem podal Stížnost na nevyřízení stížnosti (příloha č. 4), protože jsem neobdržel 

žádnou odpověď. 

Informace o dokumentech vztahujících se k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Hudlice potřebuji  

pro výkon funkce zastupitele a předsedy kontrolního výboru. 

Do dne podání této žádosti jsem neobdržel žádné další informace. 

Žádám o uplatnění opatření proti nečinnosti Obecního úřadu Hudlice, protože tento orgán veřejné 

správy nekonal v zákonem stanovených lhůtách, tj. neposkytl informace v požadovaném rozsahu 

ani nevydal jiná rozhodnutí. 

 

 

 

Ing. Radovan Buroň  

zastupitel obce Hudlice 

nar. 13. 11. 1964 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03  

datová schránka r3jyj7 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 – Stížnost na poskytnutí informací, 25. 2. 2020 

Příloha č. 2 – Odpověď OÚ Hudlice, 11. 3. 2020 

Příloha č. 3 – Stížnost na poskytnutí informací, 3. 3. 2020 

Příloha č. 4 – Stížnost na nevyřízení stížnosti, 6. 5. 2020  
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Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací, 25. 2. 2020 
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 Příloha č. 2 – Odpověď OÚ Hudlice, 11. 3. 2020 
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Příloha č. 3 – Stížnost na poskytnutí informací, 3. 3. 2020 
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Příloha č. 4 – Stížnost na nevyřízení stížnosti, 6. 5. 2020 

 

 


