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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 ú ad Zlín podatelna@kr-zlinsky.cz 
odbor právní: Mgr. Renata Navarová,  
odd lení p estupků: Mgr. Andrea Polehlová 
 
 

Kostelec u Holešova 22.11.2017 
 
V c: Odvolání proti Rozhodnutí Obecního ú adu Kostelec u Holešova č.j. OÚKUH/611/2017 
 
Dne 25.9.2017 jsem zaslal obci Kostelec u Holešova, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., žádost 
o poskytnutí informací.  
Dne 9.10.2017 jsem obdržel od povinného Rozhodnutí č.j. OÚKUH/587/2017 o částečném 
odmítnutí mé žádosti dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ v návaznosti na § 4 a § 5 zákona 101/2000 
Sb. s oddůvod ním, že žádost se v části obsahující osobní údaje fyzických osob odmítá.  
Dne 6.11.2017, v návaznosti na mé odvolání ze dne 11.10.2017,  KÚ Zlínského kraje vydal 
Rozhodnutí č.j. KUZL 70986/2017, kterým Rozhodnutí povinného č.j. OÚKUH/587/2017 
zrušil, a na ídil nové projednání. 
Dne 16.11.2017 jsem obdržel od povinného Rozhodnutí č.j. OÚKUH/611/2017 o odmítnutí 
žádosti v části obsahující osobní údaje fyzických osob dle § 8a a § 15 odst. 1 InfZ v 

návaznosti na § 4 a § 5 zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně  osobních údajů a o změně  

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Odvolávám se tímto v souladu s § 16 odst. 1 InfZ proti Rozhodnutí č.j. 
OÚKUH/611/2017 ze dne 16.11.2017. 

 
Zdůvodnění: 
1. Povinný se ve svém zdůvodn ní op t opírá o § 8a InfZ a §§ 4 a 5 zákona 101/2000 Sb. s 

tím, že žádost se v části obsahující osobní údaje fyzických osob odmítá. Povinný tentokrát 
u čísla 724184620, které používá starosta Ing. Petr Hlobil, anonymizoval 763 ze 795 
čísel, uvedených ve 4 dokumentech "Podrobný výpis použitých služeb". 

2. Poskytnutých 32 čísel (po vyloučení duplicit se jedná o 23 čísel) pat í účastníkům jako 
nap . léka ka MUDr. Zlámalová, lékárna Medica Holešov, VaK Krom íž, ČSAO 
Krom íž, sklená ství Mašlaň, státní archiv Krom íž, M Ú Holešov, obec Prusinovice, 
kožní dermatolog MUDr. Zajac, VZP, Fokus Optik P erov, ZŠ a MŠ Kostelec u Holešova, 
Okna Morávek, KÚ Zlínského kraje, HZS Zlínského kraje a další. Pouze 2 poskytnutá 
čísla jsou mobilní telefony, ostatní jsou pevné linky.  

3. Stejn  jako ve svém p edchozím odvolání ze dne 11.10.2017 musím i teď konstatovat, že 
je siln  nepravd podobné, že by starosta obce Ing. Petr Hlobil z čísla 724184620 za 
období 4 m síců ze 795 hovorů volal pouze 32x právnickým osobám a to ješt  p evážn  
na pevné linky. Tento svůj názor dokládám následujícími skutečnostmi.  
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a. Místostarostka obce, RNDr. Marcela Pospíšilíková, je ve ejnou osobou. Ve 
ve ejných rejst ících jsou dohledatelné její osobní údaje. Její mobilní telefonní 
číslo je od začátku volebního období (listopad 2014) vyv šeno ve ejn  na 
vstupních dve ích OÚ. Je zvláštní, že v poskytnutém „Podrobném výpisu 
použitých služeb“ se ani jednou neobjevuje číslo jejího mobilního telefonu. To že 
by starosta Hlobil místostarostce Pospíšilíkové ani jednou za 4 m síce nevolal, je 
nepravd podobné. 

 

b. Administrátor VZ (Ing. Zapletal) ve svém vysoupení na 24. ZZO obce ekl, že 
starosta Hlobil mu 18.8.2017 telefonoval.  

 

Telefonní číslo na administrátora ve ejných zakázek, firmu Dobrá zakázka s.r.o., 
na poskytnutém „Podrobném výpisu použitých služeb“ pro číslo 724184620 však 
nikde uvedeno není. Jelikož firma Dobrá zakázka s.r.o. v p edm tném období pro 
obec administrovala n kolik výb rových ízení, musely s nejv tší 
pravd podobností existovat i další odchozí hovory z čísla 724184620.  

Jedno výb rové ízení probíhalo v režimu zákona 134/2016 Sb., které bylo 
vysout ženo, napadeno u ÚOHS účastníkem, obec s administrátor vytvá ela 
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vyjád ení pro ÚOHS a následn  bylo ZO zrušeno. Pro druhé výb rové ízení byla 
p ipravena modifikovaná zadávací dokumentace z p edchozí ve ejné zakázky, 
výb rové ízení prob hlo mimo režim zákona 134/2016 Sb. dle obecní sm rnice 
pro zadávání zakázek malého rozsahu, bylo vysout ženo a zastupitelstvem 
odhlasováno vyloučení a vít z VZ. T etí výb rové ízení na TDI bylo 
administrátorem vypracováno, vyhlášeno a vysout ženo.  

c. Ze zápisů RO a ZO z období červen – íjen 2017 je z ejmé, že starosta Hlobil 
komunikoval s dodavateli obce, projektanty, realizátory zakázek, administrátory 
VZ, auditorem, KÚ Zlínského kraje, nájemci obecního majetku, zapsanými 
spolky, a dalšími. Je nanejvýš pravd podobné, že t mto právnickým osobám 
i telefonoval ze svého služebního telefonu 724184620. Ale v poskytnutých 
4 dokumentech "Podrobný výpis použitých služeb" hovory t mto právnickým 
osobám uvedeny nejsou. Níže je výb r z usnesení RO, ZO a zpráv o činnosti. 

 4/21Z/2017 pro realizaci projektu "Naše vysn ná h išt " uchazeče s 
názvem Bonita Group Service s. r. o., Koráb 131, 666 01 Tišnov. - byla 
podepsána smlouva, realizace červenec - srpen 2017 

 5/21Z/2017 zhotovitele na opravu fasády na Dom  služeb č. p. 58 a opravu 
ochozu na Školní kuchyni č. p. 150 firmu RooS Krom íž, s. r. o., Bílanská 
1836/16a, 767 01 Krom íž. - za p ítomnosti stavebního dohledu a pracovníků 
RooS Krom íž, up esn ny požadavky na provedení prací, smlouva p ed 
podpisem 

 8/21Z/2017 zadat vypracování projektové dokumentace revitalizace 
obecního rybníka společnosti AXIOM engineering s. r. o. pro následnou 
žádost o dotaci na SFŽP. - podepsána smlouva 

 7/12R/2017 provést regenerační zásahy na trávníku fotbalového h išt  
technologií EUROGREEN za podmínky, že bude dodržena nabídková cena ve 
výši 39.997,- Kč včetn  DPH. Regenerační zásahy provede firma 
EUROGREEN CZ s. r. o., Nám stí Ji ího 2., 407 58 Ji etín. 

 3/12R/2017 zadat realizaci nových webových stránek firm  AVONET, 
s.r.o. a pov uje starostu obce p ípravou smlouvy od dílo. 

 4/13R/2017 podlicenční smlouvu k užívání počítačového programu 
WebSystem Prezentace č. 2171755-WS a pov uje starostu obce podpisem 
této smlouvy. 

 6/13R/2017 zadávací dokumentaci a p ílohy na TDI - "Modernizace a 
rozší ení ve ejného osv tlení v obci Kostelec u Holešova". Pov uje starostu 
obce vyhlášením výzvy a zajišt ním výb rového ízení. 

 2/22Z/2017 aktualizovanou verzi projektové dokumentace na realizaci 
zám ru "Modernizace a rozší ení ve ejného osv tlení v obci Kostelec u 
Holešova." 

 3/22Z/2017 výzvu, zadávací dokumentaci a p ílohy na zhotovitele 
plánované akce "Modernizace a rozší ení ve ejného osv tlení v obci Kostelec 
u Holešova." Pov uje starostu obce vyhlášením výzvy a zajišt ním 
výb rového ízení. - výb rové ízení prob hlo dle schválených podmínek 
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 7/22Z/2017 opat ení k náprav  chyb a nedostatků uvedených ve zpráv  č. - 
221/2016/IAK o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Kostelec u 
Holešova, IČ: 00287342 za rok 2016. - zpráva zaslána na KÚZK 30. 6. 2017 

 3/14R/2017 Dodatek č. 2 ke Smlouv  o nájmu prostor sloužících podnikání 
a podnikatelském pronájmu v cí movitých. - dodatek podepsán 11. 7. 2017, 
následn  zaslán nájemci k podpisu 

 6/14R/2017 darovací smlouvu na částku 1.500,- Kč pro Myslivecký spolek 
"Mariánov" Domaželice. – darovací smlouva podepsána 11. 7. 2017 

 8/14R/2017 , že Základní škola Kostelec u Holešova, okres Krom íž, sídlo 
Kostelec u Holešova 191, PSČ 768 43, které byl sv en do správy a 
hospoda ení majetek obce z izovací listinou ze dne 1. 10. 2009 a čl. VIII t. j. 
(p. č. 180 v k. ú. Kostelec u Holešova, budova č. p. 191), je oprávn na se 
souhlasem z izovatele nakládat s tímto majetkem a technicky ho zhodnocovat. 
Toto právo není časov  omezeno s odkazem na čl. X ve z izovací listin . - 
Text usnesení p edán vedoucí MAS Mošt nka 

 5/15R/2017 P ílohu 1/2017 ke Z izovací listin , Základní škola, Kostelec u 
Holešova, okres Krom íž – souhlas z izovatele na zhodnocení sv eného 
nemovitého majetku na dobu neurčitou. - p íloha byla podepsána starostou a 
místostarostkou obce 31. 7. 2017 

 - probíhá čišt ní a celková sanace obecních studní 

 - uskutečnil se nákup nového automobilu na rozvoz stravy 

 - probíhají zednické práce na Dom  služeb a na ochozu školní kuchyn  

 - probíhají práce na projektu revitalizace Lipiny 

 - v p íštím týdnu budou osazeny herní prvky na d tských h ištích 

 - VAK Krom íž vym nil 4 uzáv ry na páte ním rozvodu pitné vody 

 - byly nainstalovány cedule zakazující podomní prodej 

 6/23Z/2017 zadávací dokumentaci ve ejné zakázky malého rozsahu vedené 
pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍ ENÍ VE EJNÉHO OSV TLENÍ 
V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – RV01“ 

 - probíhají práce na revitalizaci pozemku Lipiny 

 - úklid zajišt n prost ednictvím úklidové služby MULTI-S s. r. o. Krom íž 

 2/19R/2017 Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje Dodatek č. 3 ke 
Smlouv  o zajišt ní stravování, navýšení menu 3-6 let na 38,- Kč a u menu 7 
let na 39,- Kč. 

 4/19R/2017 Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje Smlouvu p íkazní na 
zajišt ní výkonu technického dozoru stavebníka na realizaci díla pod názvem 
"Modernizace a rozší ení ve ejného osv tlení v obci Kostelec u Holešova - 
RV01." 

 8/19R/2017 Rada obce Kostelec u Holešova schvaluje zadat vypracování 
podkladových materiálů pot ebných pro zažádání o dotace na vybudování či 
úpravu sb rných míst odpadů. 
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4. Rozhodnutí povinného č.j. OÚKUH/611/2017 v návaznosti na Rozhodnutí odvolacího 
orgánu č.j. KUZL 70986/2017 si vykládám jako pokus o jednostranné zneužívání zákona 
101/2000 Sb. a nerespektování rozhodnutí nad ízeného orgánu.  

5. Abych povinnému vyšel vst íct, nadále nepožaduji dokumenty "Podrobný výpis použitých 
služeb" týkající se telefonního čísla 775564809, které používá hospodá ka a matriká ka 
obce.  

6. Nadále trvám na poskytnutí dokumentů "Podrobný výpis použitých služeb" telefonního 
čísla 724184620, které používá starosta Ing. Petr Hlobil. 

7. Mé trvání na ádném vy ízení mé žádosti má pragmatický důvod a rozhodn  nemá nic 
společného se šikanou, jak je mi n kdy naznačováno. V prvné ad  na tyto informace 
mám ze zákona 106/1999 Sb. a Listiny základních práv a svobod právo, abych dokázal 
kontrolovat správu v cí ve ejných, hospoda ení s majetkem obce a nakládání s finančními 
prost edky. Touto žádostí jsem si také cht l zákonnou cestou prov it tvrzení vy čená na 
zastupitelstvu obce, které má následky v porušení zákona. 

 

Žádám o zrušení Rozhodnutí a ádné poskytnutí požadovaných dokumentů. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
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