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Poskytnutí informace podle zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�                 
 
Obecní ú�ad Kostelec u Holešova jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona �. 106/1999 Sb.,  
o svobodném p�ístupu k informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „InfZ“) vydal dne 06.11.2017 pod 
�.j. OÚKUH/639/2017 rozhodnutí, kterým odmítl dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) a § 15 odst. 1 InfZ žádost Ing. 
Petra Ž�rka, narozeného dne 05.12.1959, bytem Kostelec u Holešova �p. 73, elektronická adresa 
petr.zurek@bigoriginal.cz, o poskytnutí informace v tomto zn�ní: 
„Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném p�ístupu k informacím Vás tímto žádám o dokumenty obce 

Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf):  

1. Originální kompletní vít�znou nabídku uchaze�e ETMONTA s.r.o. ve�ejné zakázky "Modernizace a rozší�ení 

ve�ejného osv�tlení v obci Kostelec u Holešova - RV01".  

Originální kompletní vít�znou nabídkou je myšlen úplný soubor listinných a elektronických dokument� uchaze�e 

tak jak byl zadavateli ve�ejné zakázky doru�en do termínu odevzdání nabídek (5.9.2017 do 14:00), dopln�ný o 

další vyžádané dokumenty a tak jak je tento soubor dokument� archivován zadavatelem ve�ejné zakázky dle 

p�íslušných zákoných p�edpis�.  

Objas�ující dodatek.  

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

• Pokud je originální dokument v elektronické podob�, žádám o poskytnutí tohoto dokumentu v této originální 

nezm�n�né elektronické verzi.  

• Pokud je originální dokument v listinné podob�, žádám o poskytnutí digitáln� podepsaného pdf skenu tohoto 

originálního dokumentu.  

• Pokud byl originální elektronický dokument (nap�. digitáln� podepsané pdf) p�eveden (vytišt�n) do listinné 

podoby která mi bude povinným poskytována, je t�eba k dokumentu p�iložit konverzní doložku potvrzující shodu 

listinné verze s p�vodní elektronickou verzí.“  

 
Obecní ú�ad své rozhodnutí o odmítnutí žádosti zd�vodnil tím, že požadovaný dokument Originální kompletní 

vít�zná nabídka uchaze�e ETMONTA s.r.o. ve�ejné zakázky "Modernizace a rozší�ení ve�ejného osv�tlení v obci 

Kostelec u Holešova - RV01" byl obci Kostelec u Holešova p�edán spole�ností ETMONTA, s.r.o., Dobrotice 20, 
769 01 Holešov (dále jen „spole�nost“). Byl zpracován touto spole�ností bez použití ve�ejných prost�edk�, 
spole�nost není osobou, která by dle zákona InfZ m�la informace poskytovat a obci Kostelec u Holešova souhlas 
k poskytnutí p�edm�tného dokumentu neud�lila.  
Proti tomuto rozhodnutí podal v zákonné lh�t� žadatel odvolání, které bylo dne 14.11.2017 postoupeno 
Krajskému ú�adu Zlínského kraje.   
Dne 28.11.2017 vydal tento nad�ízený orgán rozhodnutí, kterým v souladu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) 
zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, p�edm�tné rozhodnutí zrušil a v�c se vrátil 
povinnému subjektu k novému projednání.    
     
Vzhledem k výše uvedenému poskytujeme požadovanou informaci v elektronické verzi na CD nosi�i, který 
zasíláme doporu�eným dopisem. 
 
Ing. Petr Hlobil, v.r.     otisk razítka  
starosta obce 
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