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Ing. Petr Žůrek
768 43 Kostelec u Holešova čp. 73

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Datum:
OÚKUH/502/2016 Ing. Petr Hlobil 724 184 620 obeckuh@volny.cz 30.09.2016 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů             

        
Dne 19.09.2016 obdržela Obec Kostelec u Holešova, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Hlobilem, Vaši 
žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů (InfZ), v tomto znění:
„Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o dokumenty obce 
Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf): 
1. S ohledem na informaci obdrženou od ÚOHS žádám o kompletní originální dokumenty písemné 

komunikace mezi obcí Kostelec u Holešova a ÚOHS ve věci veřejné zakázky "Modernizace a rozšíření 
veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova", vedenými mimo jiné pod č.j. P-1223/2016, sp. zn. 
S0559/2016/VZ a podobně. Kompletními originálními dokumenty písemné komunikace se mimo jiné myslí: 
- vyžádání si dokumentace o veřejné zakázce 
- vyjádření se k vyžádání dokumentace 
- zahájení správního řízení 
- vyjádření se ke správnímu řízení.
Dokumenty písemné komunikace žádám zaslat včetně všech originálních příloh, které jsou součástí 

dokumentu, nebo na něž se dokument odkazuje“.

Obec Kostelec u Holešova, jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona InfZ Vaši žádost v souladu s ust. § 14 
odst. 5 posoudila a protože ze žádosti nebylo zcela zřejmé, jaké konkrétní informace jsou požadovány, byl jste 
dne 21.09.2016 vyzván, abyste svou žádost upřesnil.

Dne 26.09.2016 obdržela Obec Kostelec u Holešova, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Hlobilem Vaši 
upřesněnou žádost v tomto znění:
„V návaznosti na váš dokument "Výzva k upřesnění žádosti" č.j. OÚKUH/484/2016 ze dne 21.9.2016 posílám 
požadované upřesnění. 
1. Dle informací z ÚOHS vedl úřad šetření dle §112 zákona 137/2006 Sb. ve věci zadavatele veřejné zakázky -
Obec Kostelec u Holešova, při zadávaní veřejné zakázky "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci 
Kostelec u Holešova". Veškerá písemná komunikace ÚOHS vůči obci v rámci tohoto šetření byla ze strany 
ÚOHS vedena pod č.j. ÚOHS-P1223/2016. První dokument byl ze strany ÚOHS obci odeslán dne 22.8.2016. 
Předmětem mé žádosti o poskytnutí informace ze dne 19.9.2016 jsou kompletní originální veškeré dokumenty 
oboustranné komunikace mezi ÚOHS a obcí Kostelec u Holešova a naopak, které jsou na straně ÚOHS vedeny 
pod č.j. ÚOHS-P1223/2016. V tuto chvíli mi není známo, kolik dokumentů ke vztahujícímu se č.j. ÚOHS-
P1223/2016 si ÚOHS a obec Kostelec u Holešova navzájem odeslali - odpověď se jistě dá nalézt v záznamech 
spisové služby obce. Ale z logiky úřední komunikace je zřejmé, že minimálně se bude jednat o dokumenty: 
- vyžádání si dokumentace o veřejné zakázce ze strany ÚOHS
- vyjádření se obce k žádosti o vyžádání si dokumentace.
2. Dle informací z ÚOHS zahájil úřad správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0599/2016/VZ ve věci 
zadavatele veřejné zakázky - Obec Kostelec u Holešova, při zadávaní veřejné zakázky "Modernizace a rozšíření 
veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova". První dokument v této věci byl ze strany ÚOHS obci odeslán 
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dne 9.9.2016. Předmětem mé žádosti o poskytnutí informace ze dne 19.9.2016 jsou kompletní originální 
dokumenty oboustranné komunikace mezi ÚOHS a obcí Kostelec u Holešova a naopak, které jsou na straně 
ÚOHS vedeny pod sp. zn. S0599/2016/VZ. Stejně jako v případě v bodě 1 mi v tuto chvíli není známo, kolik 
dokumentů ke vztahující se sp.zn. S0599/2016/VZ si ÚOHS a obec Kostelec u Holešova navzájem odeslali -
odpověď se jistě dá nalézt v záznamech spisové služby obce. Ale z logiky úřední komunikace je zřejmé, že 
minimálně se bude jednat o dokumenty:
- zahájení správního řízení ze strany ÚOHS sp. zn. S0559/2016/VZ
- vyjádření se obce k zahájení správního řízení. 
3. Jelikož neznám přesný obsah požadovaných dokumentů (proto o ně žádám), žádám zaslat kromě dokumentů 
vzájemné komunikace také veškeré originální přílohy, které jsou součástí dokumentu, nebo na něž se dokument 
odkazuje. Pokud je přílohou dokumentu informace veřejně publikovaná na internetu, postačí html link na 
zveřejněnou informaci. Jelikož nabídky jednotlivých uchazečů veřejné zakázky jsou momentálně na ÚOHS, tak 
je touto svou žádostí ze dne 15.9.2016 nepožaduji poskytnout.“

Na základě Vaší žádosti zasíláme tyto dokumenty:
1. Korespondence s ÚOHS
2. Č.j. ÚOHS-P1223 2016
3. Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám
4. Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám
5. Formulář pro uvedení podílu subdodavatelů
6. Krycí list nabídky
7. Obchodní podmínky - vzorová smlouva o dílo
8. Oznámeni o ustanovení členem komise pro otevírání obálek s nabídkami a pozvání na její jednání
9. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky
10. Požadované technické parametry svítidel
11. Protokol o otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě
12. Seznam oslovených firem k podání nabídky + poštovní podací arch
13. Seznam podaných nabídek
14. Světelně technický výpočet
15. Technická specifikace výrobku
16. Ustanovení komise pro otevírání obálek
17. Výkaz výměr
18. Výzva k podání nabídky
19. Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti

Ing. Petr Hlobil, v.r. otisk razítka
starosta obce

(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
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