
Stížnost na postup při vyřizování žádosti ze dne 31.5.2016 
 
stěžovatel:  
Ing. Petr Žůrek narozen 5.12.1959, bytem č.p. 73 Kostelec u Holešova, 
petr.zurek@bigoriginal.cz 
adresát stížnosti: 
obec Kostelec u Holešova, Ing. Petr Hlobil, starosta obce, obeckuh@volny.cz 
na vědomí: 
Krajský úřad Zlín, odbor právní: Mgr. Renata Navarová renata.navarova@kr-zlinsky.cz, 
oddělení přestupků: Mgr. Andrea Polehlová andrea.polehlova@kr-zlinsky.cz 
 
 
 
 

Kostelec u Holešova 15.6.2016 
 
 
Dne 31.5.2016 jsem elektronicky podal písemnou žádost o poskytnutí dokumentů ve smyslu 
zákona 106/1999 Sb (viz příloha 1.). Dne 9.6.2016 jsem elektronicky obdržel dokument č.j. 
243/2016/Hl-23 od obce Kostelec u Holešova podepsaný Ing. Hlobilem (viz příloha 2). 

Podávám tímto stížnost na postup vyřizování mé výšeuvedené žádosti: 

1. Povinný mi neposkytnul žádné požadované informace vytvořené Finančním výborem 
povinného. Finanční výbor je orgánem povinného. Moje žádost byla adresována 
povinnému jak ukládá zákon a způsobem jak si stanovil povinný na svých stránkách s 
dálkovým přístupem. Jsem přesvědčen, že povinný při zpracovávání mé žádosti jednal 
v rozporu se zákonem: buď měl informaci poskytnout sám, nebo poskytnutím informace 
někoho pověřit. Ale rozhodně povinný neměl právo neposkytnout žádné informace. 

2. Dokument č.j. 243/2016/Hl-23, pokud bychom ho považovali za odpověď na mou žádost 
dle zákona 106/1999 Sb., má zásadní formální nedostatky. Pokud povinný žádosti 
nevyhoví, musí oprávněnému tuto skutečnost sdělit způsobem popsaným v §15 odst. 1 
resp. §14 odst. 5 písmeno a)-c). Což se nestalo. 

3. Žádost jsem poslal jako občan, fyzická osoba. Doporučení pana Hlobila, abych požádal o 
informace jako zastupitel dle zákona 128/2000 Sb. je zcela irelevantní a podtrhuje právní 
neznalost povinného: jako občan nemohu žádat o informace podle zákona 128/2000 Sb. 
Stejně tak je nepřípustné, aby mne p. Hlobil nutil žádost o informace podávat povinnému 
z titulu mé veřejné funkce. V této souvislosti je podstatné také nedávno publikované 
stanovisko č. 1/2016 odboru Dozoru a kontroly MV, které ujasňuje poskytování informací 
dle zákonů 106/1999 Sb. a 128/2000 Sb. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
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