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Krajský úřad Středočeského kraje 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

datová schránka keebyyf 

 

V Hudlicích 12. června 2020 

 

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti 

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 důvěryhodný  

(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. 

4. 6. 2020 jsem v souladu s InfZ § 16a, odst. 1, písm. b) podal tímto stížnost na postup při vyřizování 

žádosti o informace pro neposkytnutí informace ve lhůtě. Vzhledem k tomu, že ve čtvrtek 4. 6. 2020 

byla v době úředních hodin Obecní úřad Hudlice uzavřena podatelna, aniž by byl jinak zajištěn příjem 

dokumentů a uzavření nebylo zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, podal jsem 

stížnost do poštovní schránky označené „Obecní úřad Hudlice“. 

Do dne podání této žádosti mi nebyly Obecním úřadem Hudlice poskytnuty požadované informace, 

ani jsem neobdržel jiná rozhodnutí nebo dokumenty ve smyslu zák. č. 499/2004 Sb. a souv. 

Požadované informace potřebuji pro výkon funkce zastupitele. 
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Žádám o uplatnění opatření proti nečinnosti Obecního úřadu Hudlice, protože tento orgán veřejné 

správy nekonal v zákonem stanovených lhůtách, tj. neposkytl požadované informace ani nevydal 

jiná rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

Jiří Bureš 

zastupitel obce Hudlice 

nar. 3. 1. 1963  

Hudlice, Jungmannova 275, PSČ 267 03 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací, 18. 5. 2020 

Příloha č. 2 – Email ze dne 2. 6. 2020 

Příloha č. 3 – Email ze dne 3. 6. 2020 

Příloha č. 4 – Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, 4. 6. 2020 
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Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací, 18. 5. 2020 
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Příloha č. 2 – Email ze dne 2. 6. 2020 

 

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 – Email ze dne 3. 6. 2020 

 

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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Příloha č. 4 – Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, 4. 6. 2020 
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