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Doprovodná informace k žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 

 

Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona 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. Originální kompletní vítěznou nabídku uchazeče ETMONTA s.r.o. veřejné zakázky "Modernizace a 

rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova - RV01".  

Originální kompletní vítěznou nabídkou je myšlen úplný soubor listinných a elektronických dokumentů 

uchazeče tak jak byl zadavateli veřejné zakázky doručen do termínu odevzdání nabídek (5.9.2017 do 

14:00), doplněný o další vyžádané dokumenty a tak jak je tento soubor dokumentů archivován 

zadavatelem veřejné zakázky dle příslušných zákoných předpisů.  

Objasňující dodatek.  

 Dokumenty žádám poskytnout v elektronické verzi (pdf, xls, apod.).  

 Pokud je originální dokument v elektronické podobě, žádám o poskytnutí tohoto dokumentu v této 

originální nezměněné elektronické verzi.  

 Pokud je originální dokument v listinné podobě, žádám o poskytnutí digitálně podepsaného pdf 

skenu tohoto originálního dokumentu.  

 Pokud byl originální elektronický dokument (např. digitálně podepsané pdf) převeden (vytištěn) do 

listinné podoby která mi bude povinným poskytována, je třeba k dokumentu přiložit konverzní doložku 

potvrzující shodu listinné verze s původní elektronickou verzí.“  

 

 

Obecní úřad Kostelec u Holešova v zákonné lhůtě vydal rozhodnutí, kterým předmětnou žádost dle § 

11 odst. 2 písm. a) a § 15 odst. 1 InfZ odmítnul, protože požadovaný dokument Originální kompletní 

vítězná nabídka uchazeče ETMONTA s.r.o. veřejné zakázky "Modernizace a rozšíření veřejného 

osvětlení v obci Kostelec u Holešova - RV01" byl obci Kostelec u Holešova předán společností 

ETMONTA, s.r.o., Dobrotice 20, 769 01 Holešov (dále jen „společnost“). Byl zpracován touto 

společností bez použití veřejných prostředků, společnost není osobou, která by dle zákona InfZ měla 

informace poskytovat a obci Kostelec u Holešova souhlas k poskytnutí předmětného dokumentu 

neudělila.  

 

 

 

 

 

Zveřejněno dne: 06.11.2017 

 


