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ROZHODNUTÍ 
 
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“), posoudil 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 ze dne 24.11.2017 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):  
Dne 17.8.2017 usnesením �. 7/23Z/2017 zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova rozhodlo o zahájení 
zadávacího �ízení ve�ejné zakázky zadávané dle ust. § 27 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, jako ve�ejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem 
„MODERNIZACE A ROZŠÍ�ENÍ VE�EJNÉHO OSV�TLENÍ V OBCI KOSTELEC U HOLEŠOVA – RV01“ 
postupem dle sm�rnice zadavatele, a to po uplynutí lh�t pro podání námitek proti zrušení zadávacího �ízení 
vedeného pod názvem „MODERNIZACE A ROZŠÍ�ENÍ VE�EJNÉHO OSV�TLENÍ V OBCI KOSTELEC U 
HOLEŠOVA". Komplexní dokumentace zadávacího �ízení bude zve�ejn�na na www stránkách obce (dále jen 
VZ).  
1) 
a) Jaká lh�ta pro podání námitek/stížnosti/odvolání byla stanovena ú�astníkovi VZ, spole�nosti TESLUX 
Lighting s. r. o., kterému bylo dne 20.9.2017 zasláno Rozhodnutí o vylou�ení, schválené usnesením zastupitelstva 
obce �. 6/24Z/2017? 
b) Jakým zp�sobem/dokladem byl uvedený ú�astník o stanovené lh�t� informován?  
c) Na základ� jakého právního d�vodu byla zadavatelem VZ lh�ta stanovena?  
2)  
a) Jaká lh�ta pro podání námitek/stížnosti/odvolání byla stanovena ú�astník�m VZ, (ETMONTA s.r.o. Holešov, 
Energy Solutions and Savings s.r.o. Olomouc, ELTODO, a.s. Praha 4, Elektromont – Hulín s.r.o.), kterým bylo 
dne 20.9.2017 zasláno Rozhodnutí zadavatele, schválené usnesením zastupitelstva obce �. 7/24Z/2017?  
b) Jakým zp�sobem/dokladem byli uvedení ú�astníci o stanovené lh�t� informováni?  
c) Na základ� jakého právního d�vodu byla zadavatelem VZ lh�ta stanovena? 
3) Na základ� jakých dokument� dne 26.10.2017 zadavatel VZ dosp�l k záv�ru, že pro veškeré 
námitky/stížnosti/odvolání ú�astník� VZ marn� uplynula stanovená lh�ta a je možné dne 26.10.2017 uzav�ít 
smlouvu s vít�zným uchaze�em, spole�ností ETMONTA s.r.o.?“ 
 
a dle § 2 odst. 4 a § 15 odst. 1 InfZ a § 67 a násl. zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (dále jen „správní �ád“), rozhodl takto: 
   
Výše citovaná žádost se podle ust. § 2 odst. 4 a podle § 15 odst. 1 zákona InfZ odmítá, protože se jedná o 
ve�ejnou zakázku malého rozsahu, p�i�emž v tomto typu zadávacího �ízení není dle zákona �. 134/2016 
Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, podání námitek v souladu s tímto 
zákonem umožn�no, tudíž neexistuje žádná lh�ta pro podání námitek. Smlouva o dílo u ve�ejné zakázky 
malého rozsahu v tomto p�ípad� tudíž mohla být podepsána ihned po rozhodnutí zadavatele o výb�ru 
nejvhodn�jší nabídky. 
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Od�vodn�ní: 
 
Obecní ú�ad Kostelec u Holešova obdržel dne 24.11.2017 shora citovanou žádost a po jejím posouzení dosp�l 
k záv�ru, že žádné dokumenty se stanovením lh�t neexistují. Jedná se o ve�ejnou zakázku malého rozsahu, 
p�i�emž v tomto typu zadávacího �ízení není dle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, podání námitek v souladu s tímto zákonem umožn�no, tudíž neexistuje žádná lh�ta pro 
podání námitek. Smlouva o dílo u ve�ejné zakázky malého rozsahu v tomto p�ípad� tudíž mohla být podepsána 
ihned po rozhodnutí zadavatele o výb�ru nejvhodn�jší nabídky. 
 
Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, by� i jen z�ásti nevyhoví, vydá ve lh�t� pro vy�ízení 
žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, pop�ípad� o odmítnutí �ásti žádosti, s výjimkou p�ípad�, kdy se žádost 
odloží. 
Z d�vodu neexistence výše uvedených doklad� vydává toto rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na ust. § 2 
odst. 4 „InfZ“, dle kterého cit.: „povinnost poskytovat informace se netýká dotaz� na názory, budoucí rozhodnutí 
a vytvá�ení nových informací“. 
 
 
Pou�ení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ a v souladu s § 83 odst. 1 správního �ádu podat do 15 dn� ode 
dne doru�ení tohoto rozhodnutí odvolání ke Krajskému ú�adu Zlínského kraje prost�ednictvím Obecního ú�adu 
v Kostelci u Holešova. Lh�ta pro podání odvolání po�íná b�žet ode dne následujícího po dni doru�ení tohoto 
rozhodnutí. 
 
 
 
 
Ing. Petr Hlobil       otisk ú�edního razítka 
starosta obce           
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