
Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

 

V Hudlicích 4. června 2020 

 

Stížnost 

18. 5. 2020 jsem v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím  

(dále jen InfZ), požádal o poskytnutí informací podle § 4a, odst. 2, písm. d), a to o nahlédnutí  

do dokumentu Stavební deník, který je veden v souvislosti s veřejnou zakázkou „Rozšíření kapacity  

ZŠ Hudlice“ (příloha č. 1). 

2. 6. 2020 ve 12:34 hod. byl odeslán email z adresy starosta@obec-hudlice.cz bez elektronického 

podpisu se sdělením, že do stavebního deníku lze nahlédnout „nahlédnout přímo na stavbě u pana 

Martina Maršíka ve dnech 3.4. a nebo 5.6. 2020 vždy od 9.00 hod.“ (příloha č. 2). 

3. 6. 2020 v 8:00 hod. byl odeslán email z adresy starosta@obec-hudlice.cz bez elektronického 

podpisu s urgencí „Včera Vám byl zaskán email s možnými termíny nahlédnutí a bohužel jsme zatím 

nedostali odpověď.“ (příloha č. 3). 

Vzhledem ke skutečnosti, že odeslané emaily v obou případech neobsahují elektronický podpis,  

a nelze tak ověřit, že odesílatelem je Obecní úřad Hudlice, nepovažuji jejich obsah za závazný  

(viz zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Emailová 

korespondence neobsahuje ani odkaz na číslo jednací, pod kterým jsou emaily vedeny 

v elektronickém systému spisové služby. 

InfZ § 14, odst. 5, písm. d) stanovuje povinnému subjektu poskytnout informaci do 15 dnů ode dne 

přijetí žádosti. 

V souladu s InfZ § 16a, odst. 1, písm. b) podávám tímto stížnost na postup při vyřizování žádosti  

o informace pro neposkytnutí informace ve lhůtě. 

Ve smlouvě o dílo č. 4519/19 mez objednatelem Obec Hudlice a zhotovitelem Spektra, spol. s r.o.  

ze dne 27. 8. 2019 na straně 17, kapitola VIII. Stavební deník (SD), Kontrolní dny (KD), odst. 2 je 

ustanovení: 

„Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů minimálně v týdenních 

intervalech.“ 

Nechápu tedy, proč mám nahlížet do stavebního deníku na stavbě a za přítomnosti stavbyvedoucího. 

První průpis stavebního deníku je dokumentem Obecního úřadu Hudlice a musí být v souladu  

se zák. č. 499/2004 Sb. řádně zaevidován na obecním úřadu a jednotlivé listy stavebního deníku 

vedeny ve spisu, takže poskytnout požadované informace je velmi snadné. 

InfZ v § 16a, Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, v odst. 4 stanoví, že „O stížnosti 

rozhoduje nadřízený orgán.“ 

Dále v odst. 5 stanoví „Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému 

orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, 



že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí  

o odmítnutí žádosti.“ 

Vyzývám vás, abyste v případě, že stížnosti ve lhůtě 7 dní ode dne, kdy vám stížnost došla, sami zcela 

nevyhovíte tím, že poskytnete požadovanou informaci, jste ve stejné lhůtě, tedy 7 dní, předložili 

stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu. 

Na základě vašeho dalšího rozhodnutí jsem připraven nahlédnout do dokumentu Stavební deník 

v úředních hodinách Obecního úřadu Hudlice tak, jak jsou zveřejněny, tzn. v pondělí 7:00 - 12.00  

a 12.30 - 15:00, středa 7:00 - 12.00 a 12.30 - 15:00 a čtvrtek 7:00 - 12.00 a 12.30 - 17:00 

(http://www.obec-hudlice.cz/obecni-urad/zakladni-informace/). 

Požadované informace potřebuji pro výkon funkce zastupitele. 

 

 

 

 

Jiří Bureš 

zastupitel obce Hudlice 

nar. 3. 1. 1963  

Hudlice, Jungmannova 275, PSČ 267 03 

  

http://www.obec-hudlice.cz/obecni-urad/zakladni-informace/


Příloha č. 1 

 

  



Příloha č: 2 

 

Od: Starosta - Obec Hudlice <starosta@obec-hudlice.cz> 

Datum: 2. června 2020 12:34:10 SELČ 

Komu: George Bures <georgebures@seznam.cz> 

Předmět: nahlédnutí do Stavebního deníku ZŠ Hudlice 

Vážený kolego, na základě Vaší žádosti je možné do stavebního deníku nahlédnout přímo na stavbě 

u  pana Martina Maršíka ve dnech 3.4. a nebo 5.6. 2020 vždy od 9.00 hod. Sdělte laskavě jaký termín 

využijete pro zabezpečení přítomnosti pana M. Maršíka. 

 

Zdraví Pavel Hubený 
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Příloha č. 3 

 

Od: Starosta - Obec Hudlice <starosta@obec-hudlice.cz> 

Datum: 3. června 2020 8:00:08 SELČ 

Komu: George Bures <georgebures@seznam.cz> 

Předmět: nahlížení do mstavebního deníku 

Vážený pane zastupiteli, dne 18.5.2020 jste nás požádal o možnost nahlédnutí do 

stavebního deníku akce "Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice". Celou záležitost jsem projednal se 

zhotovitelem a požádal o stanovení termínu přítomnosti stavbyvedoucího a zpřístupnění 

deníku. Včera Vám byl zaskán email s možnými termíny nahlédnutí a bohužel jsme zatím 

nedostali odpověď. Žádám Vás s ohledem na další pracovní povinnosti stavbyvedoucího o 

sdělení konkrétního termínu Vaší návštěvy, abychom zajistili jeho přítomnost. 

 

Pavel Hubený-starosta 
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