
Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 6. května 2020 

 

Stížnost na nevyřízení stížnosti 

3. 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 

 

 

Příloha: 

Stížnost na poskytnutí informací 

 

Na vědomí: 

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

  



Příloha 

 

Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 3. března 2020 

 

Stížnost na poskytnutí informací 

Podávám tímto stížnost na neposkytnutí informací na základě žádosti o poskytnutí informací ze dne 

17. 2. 2020 pro nesplnění povinnosti dle zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu 

k informacím, § 3, odst. 7, kdy formát datového souboru není ve struktuře strojově čitelné, která 

umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru 

konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury. 

Dále soubor, který jsem obdržel v datové zprávě 3. 3. 2020, není ve výstupním formátu dle 

ustanovení §23, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a není elektronicky 

podepsán ani opatřen pečetí. Více informací se dovíte na https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-

dokumentu.aspx a v Metodickém pokynu k elektronickým podpisům a pečetím pro veřejnoprávní 

původce Ministerstva vnitra ČR ze dne 12. 4. 2019. 

V žádosti o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2020 jsem vás žádal o poskytnutí informací vztahující 

se k evidenci dokumentů v souladu se zák. č. 499/2004 Sb. souvisejících s veřejnou zakázkou 

Rozšíření kapacity základní školy 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)). 

 

Ing. Radovan Buroň  

zastupitel obce Hudlice 

nar. 13. 11. 1964  

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03  

datová schránka r3jyj7 

https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-dokumentu.aspx
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