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Odpov�� na žádost o poskytnutí informace podle zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k 
informacím, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
           

Dne 16.10.2017 obdržela Obec Kostelec u Holešova, zastoupená starostou obce Ing. Petrem Hlobilem, Vaši 
žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím ve zn�ní pozd�jších p�edpis� („InfZ“), v 
tomto zn�ní:  
„Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném p�ístupu k informacím Vás tímto žádáme o dokumenty obce 
Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf):  
1. Kompletní archivovaný originální zápis z jednání RO (rady obce) �. 20/2017 konaného dne 9.10. 2017 tak jak 
byl vlastnoru�n� podepsán starostou a místostarostkou. Zápis žádáme zaslat v�etn� všech originálních p�íloh, 
které jsou sou�ástí zápisu, nebo na n�ž se zápis odkazuje.  
 Abychom p�edešli dvojímu výkladu naší žádosti, výše uvedené požadované informace požadujeme jako 
právnická osoba, zastoupená osobou jednatele Ing. Petra Ž�rka. Tedy o informace nežádáme jako soukromá 
fyzická osoba Ing. Petr Ž�rek z titulu jeho: 
 - �lenství ve spolkových a spole�enských institucích a organizacích,  
- p�edsednictví v zapsaných spolcích,  
- jednatelských funkcí jiných právnických osob,  
- funkcí statutárních zástupc� jiných firem a spole�ností, kde je takto veden,  
- �lenství v tuzemských a mezinárodních obchodních spole�nostech,  
- politických a aktivistických funkcích,  
- uvedení na volebních kandidátních listinách. 
 Žádáme, abyste tuto skute�nost respektovali.  
Jako žadatel, právnická osoba, jsme nenalezli na webu obce Kostelec u Holešova právn� korektní zápis z výše 
požadovaného zasedání RO se všemi náležitostmi vyžadovanými zákonem (§101 bod 3 zákona 128/2000 Sb.), 
v�etn� p�íloh k zápisu �i odkaz� na n�ž se zápis odkazuje, a proto jsme nuceni volit tuto formu žádosti. Zárove� 
si dovolujeme povinného vst�ícn� a proaktivn� upozornit, že odkaz uvedený na oficiálních obecních stránkách 
http://www.kostelecuholesova.cz/uradobce/usneseni-zo-ro/ presm�rovává na aplikaci uzob.cz, ale zde nejsou pro 
b�žného �tená�e stránek k dispozici kompletní zápisy v�etn� p�íloh. K širšímu p�ístupu do zápis� (a tedy i k 
p�ílohám) je t�eba p�ístupové jméno a heslo do aplikace uzob.cz. Jako oprávn�ný, právnická osoba, jsme 
p�ístupové heslo od povinného neobdrželi.“ 
 
Protože Vaše spole�nost požaduje „originální zápis z jednání rady obce“ a jednatel spole�nosti a zárove� jediný 
spole�ník je zastupitelem obce Kostelec u Holešova, poskytujeme Vám informaci jako zastupiteli obce Kostelec 
u Holešova.  
Kopii požadovaného podepsaného zápisu z jednání Rady obce Kostelec u Holešova �. 20/2017 Vám e-mailem 
zasíláme a v souladu s ust. § 6 odst. 1 InfZ sd�lujeme, že všechny Vámi požadované p�ílohy jsou zve�ejn�ny na 
webových stránkách obce http://www.kostelecuholesova.cz/urad-obce/usneseni-zo-ro/, v aplikaci uzob.cz, kde je 
m�žete získat. Váš jednatel jako zastupitel obce Kostelec u Holešova obdržel p�ístupové jméno a heslo, a tudíž 
má širší p�ístup na stránky, kde jsou zve�ejn�ny zápisy a usnesení zastupitelstva a rady obce. Širším p�ístupem je 
myšleno zp�ístupn�ní všech p�íloh zastupitelstva a rady obce.  
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Dle ust. § 6 odst. 1 InfZ pokud žádost o poskytnutí informace sm��uje k poskytnutí zve�ejn�né informace, m�že 
povinný subjekt co nejd�íve, nejpozd�ji však do sedmi dn�, místo poskytnutí informace sd�lit žadateli údaje 
umož�ující vyhledání a získání zve�ejn�né informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace 
nachází. 
Dále si dovolíme citovat ust. § 6 odst. 2 InfZ: 
Pokud žadatel trvá na p�ímém poskytnutí zve�ejn�né informace, povinný subjekt mu ji poskytne; to neplatí, 
pokud byla žádost o poskytnutí informace podána elektronicky a pokud je požadovaná informace zve�ejn�na 
zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup a žadateli byl sd�len odkaz na internetovou stránku, kde se informace 
nachází. 

Každá fyzická i právnická osoba má možnost na zápis z jednání rady obce nahlédnout na webových stránkách 
obce http://www.kostelecuholesova.cz/urad-obce/usneseni-zo-ro/, v aplikaci uzob.cz., nebo do originálu zápisu 
v kancelá�i Obecního ú�adu Kostelec u Holešova. 

 

 

 

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