
Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 22. května 2020 

 

Stížnost 

18. 5. 2020 bylo uskutečněno na podatelně Obecního úřadu Hudlice (číslo jednací nebylo přiděleno) 

podání Návrhu k zařazení na pořad jednání zastupitelstva (příloha č. 1), který předložili zastupitelé 

obce Mgr. Lenka Treglerová, Oldřich Průša, Bc. Bronislava Buroňová, Jiří Bureš, Ing. Radovan Buroň  

a Ing. Petr Krejča, jehož nedílnou součástí je důvodová zpráva a návrh usnesení. 

Předmětem návrhu je zrušení usnesení zastupitelstva odporujícímu legislativě, přičemž tento stav 

trvá od 31. 10. 2018, kdy byli zvoleni členové rady obce. Příčinou tohoto stavu je nevedení řádné 

evidence přijatých usnesení obecním úřadem, o čemž svědčí to, že dokument usnesení není opatřen 

číslem jednacím, aniž by usnesení byla podle spisového řádu obce Hudlice vedena v jiné samostatné 

evidenci. Totéž se vztahuje i na pozvánku na dotčené zasedání zastupitelstva a ostatní dokumenty. 

22. 5. 2020 jsem obdržel do poštovní schránky v místě trvalého bydliště dokument Zrušení usnesení 

Zastupitelstva obce Hudlice č. 8-3/2014/ZO ze dne 18.12.2014 v celém rozsahu (příloha č. 2),  

kde je uveden jako předkladatel Pavel Hubený, starosta obce, a rovněž tak je důvodová zpráva  

a návrh usnesení jiný, než předložili výše uvedení zastupitelé. 

Podávám tímto stížnost na nezařazení návrhu na pořad jednání zastupitelstva v předloženém znění 

a vyzývám vás vzhledem ke konání zastupitelstva dne 26. 5. 2020 k bezodkladné nápravě. 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

datová schránka r3jyj7 

 

Na vědomí: 

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3, 

140 21 Praha 4, datová schránka 6bnaawp 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Návrh k zařazení na pořad jednání zastupitelstva, 18. 5. 2020 

Příloha č. 2 – Materiál k bodu č. 6d navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice  

dne 26. 5. 2020 



Příloha č. 1 – Návrh k zařazení na pořad jednání zastupitelstva, 18. 5. 2020 

 

  



Příloha č. 2 – Materiál k bodu č. 6d navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice  

dne 26. 5. 2020 

 



obecní úřad Hudlice

Jungmannova 355

267 03 Hudlice

datová schránka m84bs9p

V Hudlicích 22. května 2020

stížnost

18. 5. 2020 bylo uskutečněno na podatelně Obecního úřadu Hudlice (číslo jednací nebylo přiděleno)
podání Návrhu k zařazení na pořad jednání zastupitelstýa (příloha č. 1-), ktený předložili zastupitelé
obce Mgr. Lenka Treglerová, Oldřich Průša, Bc. Bronislava Buroňová, Jiří Bureš, lng. Radovan Buroň
a lng. Petr Krejča,jehož nedílnou součástíje důvodová zprává a návrh usnesení.

Předmětem návrhu je zrušení usnesení zastupitelstva odporujícímu legislativě, přičemž tento stav
trvá od 31, 10, 201"8, kdy byli zvoleni členové rady obce. Příčinou tohoto stavu je nevedení řádné
evidence přijatých usnesení obecním úřadem, o čemž svědčí to, že dokument usnesení není opatřen
číslem jednacím, aniž by usnesení byla podle spisového řádu obce Hudlice vedena v jiné samostatné
evidenci, Totéž se vztahuje i na pozvánku na dotčené zasedání zastupitelstva a ostatní dokumenty.

22.5.2020 jsem obdržel do poštovní schránky v místě trvalého bydliště dokument Zrušení usnesení
Zastupitelstva obce Hudlice č,8-3|2O14/ZO ze dne 18.L2.2Ot4 v celém rozsahu (příloha č. 2),

kde je uveden jako předkladatel Pave] Hubený, starosta obce, a rovněž tak je důvodová zpráva
a návrh usnesení jiný, než předložiliuýše uvedení zastupitelé.

Podávám tímto stížnost na nezařazení návrhu na pořad jednání zastupitelstva v předloženém znění
a vyzývám vás vzhledem ke konánízastupitelstva dne 25. 5.2O2O k bezodkladné nápravě.

lng, Petr Krejča

zastupitel obce Hudlice

Hudlice, Dolejší 118, PSČ267 03

Na vědomí:

Ministerstvo vnitro České odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 1634/3,
14O 21 Praha 4, datová scíyánka ibnaawp

Přílohy:

Příloha č. 7 - Nóvrh k zařazení na pořad jednóní zastupitelstva, 78. 5. 2020

Příloha č. 2 - Materiól k bodu č. 6d navrženého Programu jednáníZastupitelstvo obce Hudlice
dne 26.5.2a2O

člst.luo, přil,tny
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obecní úřad Hudlice

Jungmannova 355

267 03 Hudlice

datová schránka m84bs9p

V Hudlicích 22, května 2020

stížnost

18. 5, 2020 bylo uskutečněno na podatelně Obecního úřadu Hudlice {číslo jednací nebylo přiděleno)

podání Návrhu k zařazení na pořad jednání zastupitelstva (příloha č. 1), který předložili zastupitelé

obce Mgr. Lenka Treglerová, Oldřich Průša, Bc. Bronislava Buroňová, Jiří Bureš, lng. Radovan Buroň

a lng. Petr Krejča, jehož nedílnou součástíje důvodová zpráva a návrh usnesení,

Předmětem návrhu je zrušení usnesení zastupitelstva odporujícímu legislativě, přičemž tento stav

trvá od 31. 10. 2018, kdy byli zvoleni členové rady obce. Příčinou tohoto stavu je nevedení řádné

evidence přijatých usnesení obecním úřadem, o čemž svědčí to, že dokument usnesení není opatřen

číslem jednacím, aniž by usnesení byla podle spisového řádu obce Hudlice vedena v jiné samostatné

evidenci. Totéž se vztahuje i na pozvánku na dotčené zasedání zastupitelstva a ostatní dokumenty.

22.5.202}jsem obdržel do poštovní schránky v místě trvalého bydliště dokument Zrušení usnesení

Zastupitelswa obce Hudlice č.8-3/ZOL4/ZO ze dne 18.L2.2OL4 v celém rozsahu (příloha č, 2),

kde je uveden jako předkladatel Pavel Hubený, starosta obce a rovněž tak je důvodová zpráva

a návrh usnesení jiný, než předložili uýše uvedení zastupitelé.

Podávám tímto stížnost na nezařazení návrhu na pořad jednání zastupitelstva v předloženém znění
a vyzývám vás vzhledem ke konání zastupitelstva dne 26. 5,2a2B k bezodkladné nápravě.

Jiří Bureš

zastupitel obce Hudlice

Hudlice, Jungmannov a 275, PSČ 267 03

Na vědomí:

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné spróvy, dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů 7634/3,

140 21" Praha 4, datovó schrúnka 1bnaawp

Přílohy:

Příloha č. 7 - Nóvrh k zařazení na pořad jednání zastupitelstva, 78. 5. 2020

Příloha č. 2 - Materiól k bodu č. 6d navrženého Programu jednáníZastupitelstva obce Hudlice

dne 26. 5.2O2O

člrt" j"*. rřírahy

,rŤizeno ...............,.._ !'řililht' 'ď



obecní úřad Hudlice

Jungmannova 355

267 03 Hudlice

datová schránka m84bs9p

V Hudlicích 22. května 2O2O

stížnost

18. 5, 2020 bylo uskutečněno na podatelně Obecního úřadu Hudlice (číslo jednací nebylo přiděleno)
podání Návrhu k zařazení na pořad jednání zastupitelstva (příloha č. t), ktený předložili zastupitelé
obce Mgr. Lenka Treglerová, Oldřich Průša, Bc, Bronislava Buroňová, Jiří Bureš, lng. Radovan Buroň

a lng, Petr Krejča, jehož nedílnou součástíje důvodová zpráva a návrh usnesení.

Předmětem návrhu je zrušení usnesení zastupitelstva odporujícímu legislativě, přičemž tento stav

trvá od 31, 10, 2018, kdy byli zvoleni členové rady obce, Příčinou tohoto stavu je nevedení řádné
evidence př'ljatých usnesení obecním úřadem, o čemž svědčí to, že dokument usnesení není opatřen
číslem jednacím, aniž by usnesení byla podle spisového řádu obce Hudlice vedena v jiné samostatné
evidenci, Totéž se vztahuje i na pozvánku na dotčené zasedání zastupitelstva a ostatní dokumenty,

22.5. ZO2O jsem obdržel do poštovní schránky v místě trvalého bydliště dokument Zrušení usnesení
Zastupitelstva obce Hudlice č.S-3l2Ot4lZO ze dne L8,72.2O1,4 v celém rozsahu (příloha č. 2),

kde je uveden jako předkladatel Pavel Hubený, starosta obce a rovněž takje důvodová zpráva
a návrh usnesení jiný, než předložilivýše uvedení zastupitelé.

Podávám tímto stížnost na nezařazení návrhu na pořad jednání zastupitelstva v předloženém znění
a vyz,ývám vás vzhledem ke konání zastupitelstva dne 26.5.2O2O k bezodkladné nápravě.

oldřich průša

zastupitel obce Hudlice

Hudlice, Hořejší 411, PsČ 267 03

Na vědomí:

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, nóměstí Hrdinů 1634/3,
1"40 21 Praha 4, datová schrónka íbnaowp

Přílohy:

Příloha č. 1- Nóvrh k zařazení na pořad jednání zastupitelstva, 18. 5. 2020

Příloha č. 2 - Materiól k bodu č, 6d navrženého Programu jednáníZastupitelstva obce Hudlice
dne 26.5.2O2O
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čist,ioa, řltrohy
obecní úřad Hudlice

Jungmannova 355

267 03 Hudlice

datová schránka mMbs9p

V Hudlicích 22, května 2O2O

stížnost

18. 5. 2020 bylo uskutečněno na podatelně Obecního úřadu Hudlice (číslo jednací nebylo přiděleno)

podání Návrhu k zařazení na pořad jednání zastupitelsWa {příloha č. 1}, ktený předložili zastupitelé

obce Mgr. Lenka Treglerová, Oldřich Průša, Bc. Bronislava Buroňová, Jiří Bureš, lng, Radovan Buroň

a lng. Petr Krejča, jehož nedílnou součástíje důvodová zpráva a návrh usnesení.

Předmětem návrhu je zrušení usnesení zastupitelsWa odporujícímu legislativě, přičemž tento stav

trvá od 3]", ].0, 2018, kdy byli zvoleni členové rady obce. Příčinou tohoto stavu je nevedení řádné

evidence přijatých usnesení obecním úřadem, o čemž svědčí to, že dokument usnesení není opatřen

číslem jednae ím, aniž by usnesení byla podle spisového řádu obce Hudlice vedena v jiné samostatné

evidenci. Totéž se vztahuje i na pozvánku na dotčené zasedání zastupitelstva a ostatní dokumenty,

22,5.2a2O jsem obdržel do poštovní schránky v místě trvalého bydliště dokument Zrušení usnesení

Zastupitelswa obce Hudlice č,8-3/2Ot4/Z0 ze dne L8.L2.2014 v celém rozsahu (příloha Č,2),

kde je uveden jako předkladatel Pavel Hubený starosta obce a rovněž tak je důvodová zpráva

a návrh usnesení jiný, než předložili výše uvedení zastupítelé.

Podávám tímto stížnost na nezařazení návrhu na pořad iednání zastupatelsWa v předloženém znění
a vyzlývám vás vzhledem ke konání zastupitelstva dne 26. 5.2a2O k bezodkladné nápravě.

Bc. Bronislava Buroňová

zastupitelka obce Hudlice

Hudlice, Lomená 27,PSČ267 a3

Na vědomí:

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné spróvy, dozoru a kontroly, nóměstí Hrdinú 1.634/3,

140 21 Praha 4, datovó schránka ibnaawp

Přílohy:

Příloha č, 1- Nóvrh k zařazení na pařad jednóní zastupitelstva, 18. 5. 202a

Příloha č. 2 - Moteriál k bodu č. 6d navrženého Programu jednóníZastupitelstva obce Hudlice

dne 26.5.2020



Obccd Éřrd Hrdttcq clrr, &s*Bi,n

ffi.kp.."
čist.pa, přÉ*hy

lyŤlzuto,..::. ::::: ::; Přts.::::all.l

obecní úřad Hudlice

Jungmannova 355

267 03 Hudlice

datová schránka m84bs9p

V Hudlicích 22.kvétna 2O2a

stížnost

1,8.5, 2O2a bylo uskutečněno na podatelně Obecního úřadu Hudlice (číslo jednací nebylo přiděleno)

podání Návrhu k zařazení na pořad jednání zastupitelstva (příloha č. 1), který předložili zastupitelé

obce Mgr, Lenka Treglerová, Oldřich Průša, Bc. Bronislava Buroňová, Jiří Bureš, lng. Radovan Buroň

a lng. Petr Krejča, jehož nedílnou součástíje důvodová zpráva a návrh usnesení.

Předmětem návrhu je zrušení usnesení zastupitelstva odporujícímu legislativě, přičemž tento stav

trvá od 31. 10, 2018, kdy byli zvoleni členové rady obce, Příčinou tohoto stavu je nevedení řádné

evidence přijatých usnesení obecním úřadem, o čemž svědčíto, že dokument usnesení není opatřen

číslem jednacím, aniž by usnesení byla podle spisového řádu obce Hudlice vedena v jiné samostatné
evidenci, Totéž se vztahuje i na pozvánku na dotčené zasedání zastupitelstva a ostatní dokumenty,

22,5,2O2O jsem obdržel do poštovní schránky v místě trvalého bydliště dokument Zrušení usnesení

Zastupitelstva obce Hudlice č.84/zaL4lZO ze dne L8.12.2O14 v celém rozsahu (příloha č. 2),

kde je uveden jako předkladatel Pavel Hubenlý, starosta obce a rovněž tak je důvodová zpráva

a návrh usnesení jiný, než předložili výše uvedení zastupitelé.

Podávám tímto stížnost na nezařazení návrhu na pořad jednání zastupitelstva v předloženém znění
a vyz,ývám vás vzhledem ke konání zastupitelstva dne 26.5.2O2g k bezodkladné nápravě.

Mgr, Lenka Treglerová

zastupitelka obce Hudlice

Hudlice, Hořejší 27!,PsČ257 03
í1

Na vědomí:

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, nóměstí Hrdinů 1634/3,

74a 27 Praha 4, datová schránka íbnaawp

Přílahy:

Příloha č, 1- Návrh k zařazení nu pořad jednánízastupitelstva, 18. 5. 202a

Příloha č. 2 - Materiól k bodu č. 6d navrženého Pragramu jednání Zastupitelstva obce Hudlice

dne 26.5.2020

t----_


