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Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

V Hudlicích 24. června 2019 

 

Stížnost na nedodržení lhůty „Poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti ACCON managers 

& partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ 2672 4791“ 

Podávám tímto stížnost na nedodržení lhůty poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti 

ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ 2672 4791 (dále 

jen Žádost), která byla podána Obecnímu úřadu v Hudlicích dne 7. 6. 2019. 

Dne 14. 6. 2019 mi byla doručena výzva obecního úřadu o upřesnění. Dne 17. 6. 2019 byla doručena 

obecnímu úřadu moje odpověď na výzvu. 

Do dne podání této stížnosti mi nebyly poskytnuty požadované informace. 

Ve vztahu ke lhůtám a podmínkám poskytnutí požadovaných informací jsem vás od začátku 

odkazoval na Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016. 

(https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/stanoviska-odk-2016.aspx). 

Přestože nejsem povinen uvádět důvod pro poskytnutí Žádosti, mám za to, že v případě společnosti 

ACCON managers & partners, s.r.o. dochází dlouhodobě k obcházení zákona o veřejných zakázkách. 

 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice a předseda kontrolního výboru 

nar. 13. 11. 1964, Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

datová schránka s4q9mu8 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Odpověď na výzvu ze dne 17. 6. 2019 včetně příloh 

 

Na vědomí 

Ministerstvo vnitra České republiky, Nad štolou 936/3, 170 00 Praha 7, datová schránka 6bnaawp 
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Příloha č. 1 – Odpověď na výzvu ze dne 17. 6. 2019 
 

Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 17. června 2019 

 

Odpověď na výzvu 

Dopisem ze dne 7. 6. 2019 (viz příloha č. 1) jsem vás žádal o poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti 

ACCON managers & partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ 2672 4791 (dále jen 

ACCON). 

Ve vašem dopisu č.j. 410/2019 ze dne 14. 6. 2019 mne vyzýváte „k upřesnění“, aniž byste uvedli, který z bodů 

a) až e) mojí žádosti považujete za nejasné. 

Svůj požadavek jsem jasně charakterizoval a nemám, co bych dále upřesňoval. 

Vaši výzvu k upřesnění považuji za účelovou a úmyslné zdržování vyřízení moji žádosti a bránění v poskytnutí 

požadovaných informací. 

Na vaše jednání souběžně podávám stížnost Ministerstvu vnitra České republiky. 

 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice a předseda kontrolního výboru 

nar. 13. 11. 1964, Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

datová schránka s4q9mu8 

 

 

Příloha č. 1 – Žádost ze dne 7. 6. 2019 

Příloha č. 2 – Odpověď OÚ Hudlice ze dne 14. 6. 2019 
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Příloha č. 1 – Žádost ze dne 7. 6. 2019 

 

Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 7. června 2019 

 

Žádost 

V souladu se zákony č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, § 82, písm. c) a č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném 

přístupu k informacím, vás žádám o poskytnutí informací vztahujících se ke společnosti ACCON managers  

& partners, s.r.o., Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČ 2672 4791 (dále jen ACCON), jakožto 

organizaci poskytující obci Hudlice úplatná plnění, a to za období od roku 2010 včetně do roku 2019 včetně  

v členění: 

a) konkrétní plnění (předmět plnění), 

b) smluvní vztah, na základě kterého bylo plnění společností ACCON prováděno (typicky objednávka, 

smlouva, s uvedením, zda smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky, pakliže ano, pak 

s uvedením názvu veřejné zakázky a datem zveřejnění), 

c) datum vzniku smluvního vztahu (typicky datum vystavení objednávky, podpisu smlouvy), 

d) datum ukončení plnění (typicky předávací nebo akceptační protokol), 

e) výše plnění s uvedením, zda se jedná o částku bez DPH nebo s DPH a výší DPH. 

Ve vztahu ke lhůtám a podmínkám poskytnutí požadovaných informací si vás dovoluji odkázat na Stanovisko 

odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016. 

(https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/stanoviska-odk-2016.aspx). 

 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice a předseda kontrolního výboru 

nar. 13. 11. 1964, Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

datová schránka s4q9mu8 
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Příloha č. 2 – Odpověď OÚ Hudlice ze dne 14. 6. 2019 

 

 


