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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“), rozhodl o žádosti 
zastupitele obce Kostelec u Holešova Ing. Petra Ž�rka, narozeného dne 05.12.1959, bytem Kostelec u 
Holešova �p. 73, elektronická adresa petr.zurek@bigoriginal.cz, o poskytnutí informace dle zákona �. 
128/2000 Sb., o obcích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, s požadavkem na vy�ízení dle zákona InfZ ze 
dne 20.06.2019, jejímž p�edm�tem je poskytnutí kompletní svázané složky dokument� tak jak byla 
ukazována místostarostou Hlobilem na ZZO �. 4 a z níž �etl informace p�i jednání zastupitelstva, 
takto:  
   
Výše citovaná žádost se podle ust. § 2 odst. 4 a podle § 15 odst. 1 zákona InfZ odmítá, protože 
Obecní ú	ad Kostelec u Holešova požadovanou složkou dokument
 nedisponuje. 
 
 
Od
vodn�ní: 
 
Obecní ú�ad Kostelec u Holešova obdržel shora citovanou žádost a po jejím posouzení dosp�l 
k záv�ru, že požadovanou kompletní svázanou složkou dokument�, tak jak byla ukazována 
místostarostou Ing. Petrem Hlobilem na jednání Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova (viz 
fotodokumentace v žádosti) nedisponuje, a proto žádosti nelze vyhov�t. Ve svázané složce jsou 
dokumenty, které si pro jednání citovaného zastupitelstva Ing. Hlobil sám p�ipravil, a tudíž složka je v 
jeho vlastnictví. Svázaná složka není oficiálním dokumentem obce.   
Z tohoto d�vodu 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 podat odvolání v souladu s ust. § 16 „InfZ“, a to ve lh�t� do 15 dn� ode 
dne doru�ení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému ú�adu Zlínského kraje 
prost�ednictvím Obecního ú�adu v Kostelci u Holešova.  
 
RNDr. Marcela Pospíšilíková 
starostka obce         otisk úedního razítka 

podepsáno elektronicky  
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