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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
Č. j. MV- 79925-6/ODK-2020 

Praha 24. června 2020 
Přílohy: 1/el. 

 
 
Obecní úřad Hudlice 
Jungmannova 335 
267 03 Hudlice 
 
prostřednictvím systému datových schránek (ID DS: m84bs9p) 
 
 
Výzva k podání vysvětlení dle § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004  Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra obdržel 
prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje 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, které naleznete 
v příloze této výzvy, Vás  s odkazem na  §  137  odst. 1 správního řádu žádáme o 
zaslání relevantních podkladů. Především se jedná o: 

a) sdělení, zda obec obdržela stížnost pana Ing. Buroně ze dne 9. března 
2020, a pokud ano, jakým způsobem byla tato stížnost vyřízena (doložte 
příslušným dokumentem); 

b) sdělení, kdy a jakým způsobem byla výroční zpráva za rok 2019, která je 
v tuto chvíli již dostupná na webových stránkách obce, zveřejněna; 

c) případné další dokumenty, které by mohly mít vliv na posouzení podnětu.  
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O zaslání uvedeného Vás žádáme do 8. července 2020. Současně Vám 
dáváme možnost, abyste v uvedené lhůtě vyjádřili k celé záležitosti (tj. ke všem 
uváděným skutečnostem) své stanovisko.  

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

Upozorňujeme, že dle § 137 odst. 2 správního řádu je každý povinen podat 
správnímu orgánu vysvětlení podle odstavce 1. Tomu, kdo bezdůvodně odepře 
podat vysvětlení, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu (§ 62 
správního řádu) až do výše 5 000 Kč, a to i opakovaně. 

Zároveň upozorňujme na možnost odepření vysvětlení. V takovém případě se 
uplatní analogicky § 55 odst. 4 správního řádu (možnost odepření svědecké 
výpovědi). Vysvětlení může odepřít ten, kdo by jím způsobil sobě nebo osobě blízké 
nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt. 
 
 

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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