
 1/6 

Ministerstvo vnitra ČR 

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 

náměstí Hrdinů 1634/3 

140 21 Praha 4 

datová schránka 6bnaawp 

 

V Hudlicích 24. května 2020 

 

Udělení souhlasu 

 

Vážený pane JUDr. Furku, vážená paní Mgr. Gajdošová, 

 

21. 5. 2020 jsem obdržel Vaši Žádost o souhlas (Č. j. MV- 79925-2/ODK-2020, 20. 5. 2020). 

Uděluji tímto souhlas k zaslání kopie mého podání v neanonymizované podobě obcí Hudlice. 

Zároveň uděluji souhlas se zveřejňováním mých osobních údajů ve věcech, týkajících se Stížnosti  

a souvisejícího. 

Všechny dokumenty vztahující se k původní stížnosti jsou mj. zveřejněny na www.hudlice.info. 

9. 3. 2020 jsem podal k Obecnímu úřadu Hudlice Stížnost na nedodržení ustanovení § 5, odst. 1,  

písm. g) a § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ), Obecním 

úřadem Hudlice spočívající v nezveřejnění výroční zprávy za rok 2019 (příloha č. 1). 

V rozporu se zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, § 175, odst. 5, Obecní úřad Hudlice nevyřídil stížnost  

v termínu 60 dní. 

12. 5. 2020 jsem nalezl na webových stránkách obce Hudlice Výroční zprávu o činnosti v oblasti 

poskytování informací za rok 2019 (příloha č. 1, dále jen Zpráva) je původcem datována 29. 2. 2020, 

což prokazatelně neodpovídá skutečnému stavu. Dokument nebyl zveřejněn dříve než 9. 3. 2020  

(viz příloha č. 3) a vytvořen byl až 10. 3. 2020 (viz příloha č. 1). Dále původce v rozporu  

se zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, neopatřil dokument číslem jednacím a zřejmě 

jej neeviduje ve spisové službě. Neevidování dokumentů je běžnou praxí Obecního úřadu Hudlice. 

S některými dalšími zastupiteli jsem nahlédl do dříve požadovaných dokumentů a zjistili jsme, že 

většina dokumentů není opatřena číslem jednací, a zřejmě není evidována ve spisové službě,  

ale i že mnohé důležité dokumenty chybí úplně. Požádali jsme o jejich předložení, bylo nám 

odpovězeno Obecním úřadem Hudlice, že dokumenty se nepodařilo dohledat a dodnes jsme je  

ani přes další stížnosti neobdrželi. 

Zpráva v rozporu s InfZ § 18, odst. 1, písm. e), neobsahuje důvody podání stížností podaných podle  

§ 16a Zákona InfZ a stručný popis způsobu jejich vyřízení. 

Zveřejněné poskytované informace v elektronické podobě nejsou v souladu s § 4b, odst. 1 InfZ 

strojově čitelné, přestože jejich povaha to umožňuje. Původní dokumenty jsou totiž původcem 

https://hudlice.info/joomla/index.php/z-obecniho-uradu/stiznosti/zverejneni-vyrocni-zpravy-2019
https://hudlice.info/joomla/images/documents/z-obecniho-uradu/informace-podle-zakona/dokumentace-hriste-u-lesa/Obec%20Hudlice_20190716_%C5%BD%C3%A1dost_Informace%20o%20h%C5%99i%C5%A1ti%20u%20lesa_SIGNED.pdf
https://hudlice.info/joomla/images/documents/z-obecniho-uradu/informace-podle-zakona/dokumentace-hriste-u-lesa/Obec%20Hudlice_20190725_%C5%BD%C3%A1dost_Informace%20o%20h%C5%99i%C5%A1ti%20u%20lesa_Chyb%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20dokumenty_Odpov%C4%9B%C4%8F%20O%C3%9A.pdf
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vytvářeny v textovém editoru. Chybným zpracováním dokumentu (tisk, podepsání, skenování do 

formátu PDF) dochází ke ztrátě textové vrstvy. Obecní úřad vůbec nepoužívá elektronické podpisy, 

kvalifikované certifikáty nebo pečetě. 

Obecní úřad Hudlice nezveřejňuje povinné informace dle InfZ dlouhodobě, nejedná se o jednotlivá 

pochybení, ale systematickou ignoraci InfZ (viz příloha č. 2), kdy nejsou zveřejněny žádosti  

o poskytnutí informací a jejich vyřízení za roky 2015 – 2018 včetně a za rok 2016 (příloha č. 4) a 2019 

až na základě mojí stížnosti. 

Nejedná se o první případ, kdy Obecní úřad Hudlice nevyřídil stížnost nebo žádost o poskytnutí 

informace, nepostoupil věc nadřízenému orgánu nebo porušuje jiné zákony (např. zák. č. 499/2004 

Sb., o archivnictví a spisové službě), nebo nerespektoval rozhodnutí nadřízeného orgánu. 

 

 

Ing. Radovan Buroň  

zastupitel obce Hudlice 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03  

datová schránka s4q9mu8 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019, 10. 3. 2020 

Příloha č. 2 – Webová stránka Obce Hudlice „Žádosti o info dle106/1999 Sb.“ 

Příloha č. 3 – Stížnost, 9. 3. 2020 

Příloha č. 4 – Stížnost, 17. 3. 2017 

  

https://hudlice.info/joomla/images/documents/z-obecniho-uradu/informace-podle-zakona/dokumentace-hriste-u-lesa/Obec%20Hudlice_20200428_Spisov%C3%A1%20zna%C4%8Dka%20a%20obsah%20spisu%20H%C5%99i%C5%A1t%C4%9B%20u%20lesa_ST%C3%8D%C5%BDNOST_Odpov%C4%9B%C4%8F%20K%C3%9A%20S%C4%8DK.pdf
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Příloha č. 1 – Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019, 10. 3. 2020 

 

Dokument zveřejněný na webových stránkách Obce Hudlice http://www.obec-

hudlice.cz/uploads/admin/dokumenty/VZ2019.pdf 

 

 

obr. 1 - Vlastnosti dokumentu 

  

http://www.obec-hudlice.cz/uploads/admin/dokumenty/VZ2019.pdf
http://www.obec-hudlice.cz/uploads/admin/dokumenty/VZ2019.pdf
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Příloha č. 2 – Webová stránka Obce Hudlice „Žádosti o info dle106/1999 Sb.“ 

 

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

 

obr. 2 - Webová stránka Obce Hudlice „Žádosti o info dle106/1999 Sb.“ 

  

http://www.obec-hudlice.cz/obecni-urad/zadosti-o-informace/
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Příloha č. 3 – Stížnost, 9. 3. 2020 

Obecní úřad Hudlice 

Jungmannova 355 

267 03 Hudlice 

datová schránka m84bs9p 

 

V Hudlicích 9. března 2020 

 

Stížnost 

Podávám tímto stížnost na nedodržení ustanovení § 5, odst. 1, písm. g) a § 18 zák. č. 106/1999 Sb. 

Obecním úřadem Hudlice spočívající v nezveřejnění výroční zprávy za rok 2019. 

 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

datová schránka r3jyj7 

  

https://hudlice.info/joomla/images/documents/z-obecniho-uradu/stiznosti/vyrocni-zprava-2019/Obec%20Hudlice_20200309_ST%C3%8D%C5%BDNOST_V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1va%202019.pdf
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Příloha č. 4 – Stížnost, 17. 3. 2017 

 

 


