
Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 6. května 2020 

 

Stížnost na nevyřízení stížnosti 

13. 3. 2020 jsem podal Stížnost na poskytnutí informací (viz příloha). Doposud jsem neobdržel 

odpověď vyřizující tuto stížnost. 

 

Ing. Radovan Buroň  

zastupitel obce Hudlice 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03  

datová schránka r3jyj7 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

Příloha č. 2 – Žádost o poskytnutí informací 

Příloha č. 3 – Snímek (screenshot) webové stránky obce Hudlice s informacemi o obecní skládce  

a provozu sběrného dvora 

Příloha č. 4 – Odpověď obecního úřadu 

 

 

Na vědomí: 

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, datová schránka keebyyf 

  



Příloha č. 1 

 

Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 13. března 2020 

 

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace 

Podávám tímto stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. V souladu se zák. č. 106/1999 

Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, jsem vás 27. 2. 2020 (příloha č. 1) žádal o poskytnutí 

informací vztahující se k sběrnému dvoru (skládce) v Hudlicích a to: 

a) provozní řád, 

b) ostatní dokumenty vztahující se ke sběrnému dvoru (zejména rozhodnutí správních, 

povolovacích a ostatních řízení), 

c) číslo a obsah spisu (spisů), ve kterých jsou dokumenty evidovány a seznam dokumentů 

včetně čísel jednacích dokumentů a stručný obsah dokumentů ve spisu (vyhl. č. 259/2012 

Sb., § 10, odst. 1, písm. f)). 

Při stylizaci žádosti jsem vycházel z informací zveřejněných Obcí Hudlice na webových stránkách 

http://www.obec-hudlice.cz/kontakty/skladka/ (příloha č. 2), kde se vysloveně hovoří o provozu 

sběrného dvoru. 

Dne 13. 3. 2020 (příloha č. 3) jste odůvodnili neposkytnutí informací tím, že obec Hudlice 

neprovozuje sběrný dvůr. 

Z podstaty žádosti o informace vám přitom muselo být zřejmé, jaké informace jsou mnou 

požadovány. Přes vámi zveřejněné zavádějící informace o provozu sběrného dvora jste zneužili 

stylizaci žádosti vycházející z údajů zveřejněných vámi na internetu k odmítnutí poskytnutí informace. 

Věřím, že nezapomenete jako vždycky, zaslat stížnost nadřízenému orgánu a zároveň žádám, abyste 

mne bezodkladně informovali o tom, kdy a pod jakým číslem jednacím jste stížnost postoupili 

nadřízenému orgánu. 

 

Ing. Radovan Buroň  

zastupitel obce Hudlice 

nar. 13. 11. 1964  

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03  

datová schránka s4q9mu8 

http://www.obec-hudlice.cz/kontakty/skladka/


Příloha č. 2 

 

  



Příloha č. 3 

 

  



Příloha č. 4 

 


