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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 - DOPLNĚNÍ 

27. 2. 2020 jsem podal u Obecního úřadu Hudlice Žádost o poskytnutí informací (příloha č. 1). 

Požadoval jsem informace o sběrném dvoru, tedy místu, které je i takto pojmenováno na webových 

stránkách obce Hudlice (příloha č. 5). 

13. 3. 2020 jsem obdržel odpověď (příloha č. 2). OÚ Hudlice mi požadované informace neposkytl 

s tím, že „neprovozuje žádné zařízení pro sběr a výkup odpadů …“. 

13. 3. 2020 jsem podal u OÚ Hudlice Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace  

(příloha č. 3), protože z podstaty žádosti o informace muselo být zřejmé, jaké informace jsou  

mnou požadovány. 

6. 5. 2020 jsem podal u OÚ Hudlice Stížnost na nevyřízení stížnosti (příloha č. 4). 

Protože povinný subjekt stížnosti sám ve lhůtě 7 dní nevyhověl, tzn. neposkytl požadovanou 

informaci, nevydal žádné jiné rozhodnutí, a protože předpokládám, že stejně jako v ostatních 

případech stížnost nepředložil spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, žádám vás  

o uplatnění opatření proti nečinnosti Obecního úřadu Hudlice. 

Tato žádost doplňuje Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti ze dne 11. 6. 2020 vztahující se 

k téže věci. 

 

 

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 – Žádost o poskytnutí informací, 27. 2. 2020 

Příloha č. 2 – Odpověď obecního úřadu, 13. 3. 2020 

Příloha č. 3 – Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, 13. 3. 2020 

Příloha č. 4 – Stížnost na nevyřízení stížnosti, 6. 5. 2020 

Příloha č. 5 – Snímek (screenshot) webové stránky obce Hudlice s informacemi o obecní skládce  

a provozu sběrného dvora, 27. 2. 2020 a 13. 5. 2020 
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Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací, 27. 2. 2020 
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Příloha č. 2 – Odpověď obecního úřadu, 13. 3. 2020 
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Příloha č. 3 – Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, 13. 3. 2020 
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Příloha č. 4 – Stížnost na nevyřízení stížnosti, 6. 5. 2020 
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Příloha č. 5 – Snímek (screenshot) webové stránky obce Hudlice s informacemi o obecní skládce  

a provozu sběrného dvora, 27. 2. 2020 a 13. 5. 2020 

 

 

 


