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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
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Přílohy: 2/el. 
 

 
Obecní úřad Hudlice 
Jungmannova 335 
267 03 Hudlice 
 
prostřednictvím systému datových schránek (ID DS: m84bs9p) 
 
 
Výzva k vyjádření - urgence 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra obdržel podání 
pana Ing. Buroně označené jako „Žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti“. 
Jeho předmětem je  jednak nevyřízení stížnosti ze dne 9. března 2020 na 
nezveřejnění výroční zprávy za  rok 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a jednak 
samotné zveřejnění výroční zprávy za  rok 2019 dle § 18 odst. 1 InfZ. 

K řádnému posouzení důvodnosti uvedeného podání byla obec  s odkazem 
na  §  13  odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  znění 
pozdějších předpisů, požádána o  vyjádření a zaslání souvisejících podkladů 
(dopisem ze dne 26. května 2020, č. j. MV-79925-4/ODK-2020), pročež jí byla 
stanovena lhůta do 5. června 2020.  

Jelikož Ministerstvo vnitra do dnešního dne neobdrželo požadované 
podklady, jejichž znalost je pro posouzení podání nezbytná, rádi bychom Vás 
opětovně požádali o specifikované podklady, jakož i o Vaše vyjádření k věci. 
Dopis ze dne 26. května 2020, č. j. MV-79925-4/ODK-2020, jakož i předmětné 
podání naleznete v příloze tohoto dopisu. O zaslání uvedených podkladů zdvořile 
žádáme v co možná nejkratší lhůtě, nejlépe do 19. června 2020.  

*MVCRX052CXY5* 
MVCRX052CXY5 

prvotní identifikátor 
 



  

 2 

Další postup ve  věci bude Ministerstvem vnitra zvolen po obdržení podkladů 
a  jejich vyhodnocení. Při  korespondenci s námi prosím uvádějte naši spisovou 
značku MV-79925/ODK-2020. 

Děkujeme za spolupráci. 

 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí (bez přílohy):  
Vážený pan 
Ing. Radovan Buroň 
Lomená 27 
267 03 Hudlice 
 
prostřednictvím systému datových schránek (ID DS: s4q9mu8) 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Petra Gajdošová 
tel. č.: 974 816 450 
e-mail: odbordk@mvcr.cz  
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