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Žádost dle zákona 106/1999 Sb. o poskytnutí dokumentů  
obce Kostelec u Holešova. 

 
 
žadatel:  Big Original s.r.o., IČO 27445682,  
  sídlo č.p. 73, 768 43 Kostelec u Holešova,  
  zastoupená jednatelem Ing. Petrem Žůrkem,    
  petr.zurek@bigoriginal.cz, datová schránka: x4kmzv 
 
adresát žádosti:  obec Kostelec u Holešova, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 58,  
   obeckuh@volny.cz, datová schránka: bs9bdhn 
 
 

Kostelec u Holešova 16.10.2017 
 
 
Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 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) č. 20/2017 
konaného dne 9.10.2017 tak jak byl vlastnoručně podepsán starostou a 
místostarostkou. Zápis žádáme zaslat včetně všech originálních příloh, které 
jsou součástí zápisu, nebo na něž se zápis odkazuje.  

 

Abychom předešli dvojímu výkladu naší žádosti, výše uvedené požadované 
informace požadujeme jako právnická osoba, zastoupená osobou jednatele Ing. 
Petra Žůrka. Tedy o informace nežádáme jako soukromá fyzická osoba Ing. Petr 
Žůrek z titulu jeho: 

- členství ve spolkových a společenských institucích a organizacích, 
- předsednictví v zapsaných spolcích, 
- jednatelských funkcí jiných právnických osob, 
- funkcí statutárních zástupců jiných firem a společností, kde je takto 

veden, 
- členství v tuzemských a mezinárodních obchodních společnostech, 
- politických a aktivistických funkcích, 
- uvedení na volebních kandidátních listinách. 

Žádáme, abyste tuto skutečnost respektovali. 
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Jako žadatel, právnická osoba, jsme nenalezli na webu obce Kostelec u Holešova 
právně korektní zápis z výše požadovaného zasedání RO se všemi náležitostmi 
vyžadovanými zákonem (§101 bod 3 zákona 128/2000 Sb.), včetně příloh k zápisu 
či odkazů na něž se zápis odkazuje, a proto jsme nuceni volit tuto formu žádosti.  
Zároveň si dovolujeme povinného vstřícně a proaktivně upozornit, že odkaz 
uvedený na oficiálních obecních stránkách http://www.kostelecuholesova.cz/urad-
obce/usneseni-zo-ro/ presměrovává na aplikaci uzob.cz, ale zde nejsou pro 
běžného čtenáře stránek k dispozici kompletní zápisy včetně příloh. K širšímu 
přístupu do zápisů (a tedy i k přílohám) je třeba přístupové jméno a heslo do 
aplikace uzob.cz. Jako oprávněný, právnická osoba, jsme přístupové heslo od 
povinného neobdrželi.  
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
jednatel 
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