
Stížnost na postup při vyřizování žádosti ze dne 2.11.2015 
 
stěžovatel:  
Ing. Petr Žůrek narozen 5.12.1959, zastupitel obce Kostelec u Holešova, 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. Lenka Doleželová lenka.dolezelova@kr-zlinsky.cz 
 
 
 

Kostelec u Holešova 4.12.2015 
 
 
Dne 2.11.2015 jsem elektronicky podal písemnou žádost o poskytnutí dokumentů ve smyslu 
zákona 106/1999 Sb. Následující den jí povinný subjekt přijal pod č.j. 476/2015. 

Dne 9.11.2015 jsem elektronicky obdržel písemnou odpověď č.j. 476/2015/Hl-5 spolu 
požadovanými dokumenty, které ovšem nebyly kompletní. 

Podávám tímto stížnost na postup vyřizování mé výšeuvedené žádosti: 

1. K zaslanému zápisu jednání Rady obce č. 22/2015 ze dne 27.10.2015 chybí dokumety: 
- bod 2 - chybí projednaný dokument 
- bod 3 - chybí projednaný dokument 
- bod 4 - chybí projednaný dokument 
- bod 9 - chybí projednaný dokument 

2. do 15 dnů od písemné odpovědi ze dne 9.11.2015 (tedy do 24.11.2015) měla obec 
zveřejnit dle §5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb. na svém webu informace, které mi v rámci 
žádosti poskytnula; obec zveřejnila pouze mou žádost a odpověď. Žádné další informace, 
které mi v rámci odpovědi na mou žádost obec poskytla, nebyly dosud obcí zveřejněny. 

Žádám Vás tímto o zjednání nápravy a uvedenení do souladu se zákonem.  

Žádám zároveň nadřízený orgán (KÚ Zlín) o účinné a důrazné pokárání obce tak, aby vždy 
jednala dle litery zákona a situace se neopakovala. Eskalovat pokaždé stížností k nadřízenému 
orgánu svou žádost na obec mi přijde nešťastné řešení jak se domoci svých práv. Protože se 
situace opakuje s každou mou žádostí, naskýtá se otázka proč takto obec stále postupuje 
a chybuje. Je to snad neznalostí zákona a malou právní gramotností na straně obce? Je snad 
důvodem snaha vedení obce ukrývat před veřejností dokumenty vzniklé pod jejím vedením? 
Nevím, kde jsou příčiny jednání obce, ale věřím, že KÚ Zlín se při zjednávání nápravy pokusí 
příčiny odhalit. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
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