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Potvrzení přijetí podání a žádost o souhlas se ztotožněním 
 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra obdržel dne 26. února 
2019 na vědomí (bez příloh) Vaše dvě stížnosti na nedodržení lhůt pro vyřízení tzv. 
kvalifikovaných žádostí Zastupitelstvem obce Hudlice ve smyslu § 16 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“).  

 
Mělo by se jednat o dvě žádosti, doručené obci Hudlice dne 19. listopadu 2018 ve 

věci „Projednání cash flow“ a „Projednání investičního záměru“. Jak již bylo zmíněno, 
stížnosti jste zaslal zdejšímu odboru Ministerstva vnitra a nadto též Krajskému úřadu 
Středočeského kraje toliko na vědomí. Adresovány jsou obci Hudlice. Pokud však 
požadujete, abychom v této věci činili další kroky, tedy abychom (z procesního 
hlediska) prošetřili, zda bylo v daném případě postupováno v souladu s § 16 odst. 2 
písm. f) zákona o obcích či nikoliv, dovolujeme si Vás požádat o souhlas s uvedením 
Vaší totožnosti při komunikaci s obcí Hudlice, který je v tomto případě nezbytný, 
neboť při komunikaci s obcí v této věci nebude možné Vaši totožnost zastřít. Rovněž 
bychom uvítali, kdybyste nám zaslal též předmětné žádosti, abychom na ně mohli 
obec odkázat.  

 
Dodáváme, že po udělení Vašeho souhlasu si Ministerstvo vnitra vyžádá od obce 

vyjádření a relevantní písemnosti. Další postup Ministerstva vnitra bude zvolen až po 
obdržení a vyhodnocení těchto podkladů. Bezodkladně poté budete o výsledku 
našeho šetření informován samostatným přípisem.  

 
 
 

 
Ing. Bc. Tomáš Pösl 

vedoucí oddělení kontroly 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Petra Šulcová, tel. č.: 974 816 438, e-mail: odbordk@mvcr.cz 
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