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Ministerstvo vnitra České republiky 

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

náměstí Hrdinů 1634/3 

140 21 Praha 4 

datová schránka 6bnaawp 

 

V Hudlicích 27. listopadu 2018 

 

Žádost o upřesnění odpovědi 

 

Vážená paní Mgr. Šulcová, vážený pane Ing. Bc. Pösle, 

ve vašem dopisu „Potvrzení přijetí Vašeho podání“, vedeném pod č. j.: MV-133630-2/ODK-2018  

ze dne 22. listopadu 2018 mimo jiné uvádíte, cituji „příloha č. 1 vyhlášky (č. 442/2006 Sb.) nestanoví 

povinnost pod bodem 14. 1 struktury zveřejnit jednací řád zastupitelstva obce“. 

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 446/2006 Sb. je uvedeno: 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný 

subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat 

informace a povinnost poskytovat informace a které 

upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému 

subjektu. 

Mám za to, že jednací řád zastupitelstva je jedním z nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný 

subjekt jedná a rozhoduje, předpis, podle kterého jedná jeden z orgánů obce  

(Díl 1 zák. č. 128/2000 Sb.), tedy povinného subjektu. 

Jednací řád vydalo zastupitelstvo obce Hudlice, v němž stanovilo podrobnosti o jednání zastupitelstva 

obce v souladu s §96 zák. č. 128/2000 Sb. V tomto jednacím řádu jsou mimo jiné upraveny práva 

občanů účastnících se jednání zastupitelstva, tedy práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu 

(např. právo účastnit se diskuze). 

Na tento jednací řád se odvolává při jednáních zastupitelstva starosta obce, aniž by byl tento jednací 

řád k dispozici nebo byla dostupná informace, kde a kdy je jednací řád přístupný k fyzickému 

nahlédnutí, na což jste ale obec Hudlice ve svém dopisu upozornili. 
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Žádám vás o doplnění vašeho přípisu o taxativní výčet nejdůležitějších předpisů, podle nichž 

povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat 

informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, popř. výklad  

nebo metodický pokyn, na základě kterých se posuzuje, které předpisy jsou nejdůležitější  

a je povinnost je uvádět ve zmiňovaném přehledu. 

 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice a předseda kontrolního výboru 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

datová schránka r3jyj7 


