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Odvolání 
 
 
 
oprávněný:  
fyzická soukromá osoba Ing. Petr Žůrek, narozen 5.12.1959, bytem č.p. 73 Kostelec u 
Holešova, petr.zurek@bigoriginal.cz 
povinný: 
obec Kostelec u Holešova, obeckuh@volny.cz 
na vědomí: 
Krajský úřad Zlín podatelna@kr-zlinsky.cz 
odbor právní: Mgr. Renata Navarová,  
oddělení přestupků: Mgr. Andrea Polehlová 
 
 
 

Kostelec u Holešova 6.11.2017 
 
 
Věc: Odvolání proti Rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova č.j. OÚKUH/639/2017 
 
Dne 24.10.2017 jsem zaslal obci Kostelec u Holešova, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., 
žádost o poskytnutí informací (příloha č. 1).  

Dne 6.11.2017 jsem obdržel od starosty obce p. Hlobila Rozhodnutí č.j. OÚKUH/639/2017 
(příloha č. 2) o odmítnutí mé žádosti dle § 11 odst. 2 písm. a) a § 15 odst. 1 InfZ 
s odůvoděním, že "Požadovaný dokument byl zpracován společností ETMONTA s.r.o. 
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."  
 
 

Odvolávám se tímto v souladu s § 16 odst. 1 InfZ proti Rozhodnutí č.j. 
OÚKUH/639/2017 ze dne 6.11.2017. 

 
 
Zdůvodnění: 

1. Zadavatelem veřejné zakázky "Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci 
Kostelec u Holešova - RV01" je veřejnoprávní subjekt, obec Kostelec u Holešova (příloha 
č. 3 - zveřejnění na úřední desce obce). 

2. Předmětná zakázka je financována z veřejných zdrojů - rozpočtu obce Kostelec 
u Holešova (příloha č. 4 - rozpočtové opatření).  

3. Předmětná veřejná zakázka se momentálně nachází ve fázi realizace (plnění smlouvy) - 
viz profil zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/modernizace-a-rozsireni-
verejneho-osvetleni-v-obci-kostelec-u-holesova-rv01 

4. V minulosti mi byly na základě obdobné žádosti dle zákona 106/1999 Sb. poskytnuty 
povinným nabídky uchazečů veřejných zakázek zadavatele obce Kostelec u Holešova 
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 žádost z 26.1.2017: nabídky uchazečů VZ na veřejné osvětlení; kompletní 
dokumenty týkající se této žádosti jsou zde 
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=2798 

 žádost z 27.3.2017: nabídka vítěze VZ "Proměny školní zahrady"; kompletní 
dokumenty týkající se této žádosti jsou zde 
http://kostelecuholesova.eu/?page_id=3131 

Není mi zřejmé, proč podvakrát mým žádostem s podobným požadavkem povinný 
vyhověl a v případě mé současné žádosti (Příloha č. 1) povinný vydá Rozhodnutí 
č.j. OÚKUH/639/2017 o odmítnutí žádosti. 

 

Žádám o zrušení Rozhodnutí č.j. OÚKUH/639/2017 a řádné poskytnutí požadovaných 
dokumentů. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
 
Přílohy: 

priloha 1 zadost o poskytnuti dokumentu 171024 
priloha 2 ETMONTA - odmítnutí 
priloha 3 170821 web obec HL 
priloha 4 Navrh_rozpoctoveho_opatreni_c._2_2017_24Z-5-1 
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