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Věc: Žadost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb.,
o svobodném přístupu i informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 13. 7. 2018 obdržel obecní úřad Chýně Vaší žádost o vyjádření k postupu Obecního úřadu
Chýně, starostky a místostarostky stejně jako i odpovědných zaměstnanců Obecního úřadu Chýně
při vyvěšení oficiálního dokumentu a prezentace jeho věcnosti.

Žádáte o sdělení důvodu ,,Svévolné výměny a manipulace soficíálními dokumenty, důvodu
vytvoření 2 exemplářů dokumentů s identickým číslem jednacím a spisovou značkou, uvádění
v omyl a rozdílného hlavního vyjádření?.
Obecní úřad se k výše uvedenému vyjadřuje následovně.
Dne 25. 6. 2018 bylo Vám i Stavebnímu úřadu Hostivice, se sídlem Husovo náměstí 13, 253 80

Hostivice odesláno prostřednictvím datové schránky Rozhodnutí č.j. 1703/Tsm/18/Ch ze dne
18. 6. 2018 o udělení výjimka ze stavební uzávěry vydané Opatřením obecné povahy č. 1/2017,
kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře, přičernž se jednalo o dokument jednotného
a finálního znění.

Při vyvěšování předmětného rozhodnutí na Úřední desku došlo k administrativnímu pochybení,
kdy odpovědný zaměstnanec obecního úřadu nedopatřením vytiskl starší verzi dokumentu a ta
byla vyvěšena. V této verzi dokumentu chyběl Vámi uváděný odstavec pod písm. c).
Obecní úřad íhned po zjištění tohoto pochybení přístoupil k nápravnému opatření a již správný
dokument vtom znění, v jakém byl zaslán Vám a Stavebnímu úřadu Hostivice, uveřejnil znovu
na úřední desku obec Chýně, bohužel nedopatřením nedošlo ke změně uvedeného data vyvěšení
na úřední desku obce, tj. od 3. 7. 2018 - 19. 7. 2018.
Jednalo se čistě o administrativní pochybení bez úmyslu s dokumenty jakkoliv manipulovat nebo
někoho uvádět v omyl.
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Předmětné pochybení obecního úřadu bylo napraveno dne 17. 7. 2018, kdy došlo k opětovnému
vyvěšení předmětného rozhodnutí ve správném znění s datem vyvěšení od 17. 7. 2018 - 2. 8. 2018
tak, aby byla dodržená zákonná Ihůta.

Obecní úřad se Vám tímto velice omlouvá za tato administrativní pochybení.
S pozdravem

Obecní úřad Chýně
Hlavní 200, 253
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Mgr. Silvia Pospiechová
tajemník

IČO: 00241296

?DS:bvpbrux

ně
96

