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Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba Telefon: e-mail: Datum: 
OUKUH-004/2021 RNDr. Marcela Pospíšilíková 724 184 620 obeckuh@volny.cz 04.01.2021 
 

 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace  
 
Obec Kostelec u Holešova, zastoupená starostkou obce RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou, obdržela  
Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, s požadavkem na vyřízení dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19.12.2020, týkající se příspěvku Ing. Petra Hlobila, 
zveřejněného v periodiku KOSTKA č. 4/2020 na straně 7 v rubrice Fórum zastupitelů. 

K bodu 1 Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme komunikaci mezi  vydavatelem periodika KOSTKA 
a autorem příspěvku Ing. Petrem Hlobilem. 

K dalším bodům žádosti sdělujeme, že příspěvek Ing. Petra Hlobila je sdělením ve smyslu § 4a zákona 
č. 46/2000 Sb., zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, které vyjadřují názory členů 
zastupitelstva obce.  Byl podán a vytištěn v souladu s Pravidly pro vydávání zpravodaje „KOSTKA“. 
 
 
Příloha: dle textu 
 
 
 
RNDr. Marcela Pospíšilíková 
starostka obce               otisk úředního razítka 
 
podepsáno elektronicky 



Text odpovědi: 

Dne 25. 11. 2020, cca v 14:30 hodin jsem telefonicky komunikovala s panem Ing. Petrem Hlobilem, 

který mě informoval, že mi ještě v ten den pošle příspěvek do „Fóra zastupitelů“. Redakční rada byla 

s tímto faktem seznámena a souhlasila s doposláním příspěvku. Proto byl vydán, a to v souladu 

s Tiskovým zákonem a Pravidly pro vydávání periodika Kostka. Příspěvek byl doručen do mailové 
schránky 25. 11. 2020, v 19:04 hodin, viz níže a jedná se o sdělení zastupitele. 

 

Za redakční radu: Mgr. Michaela Čúzy. 

V Kostelci u Holešova, 30. 12. 2020. 



Obec Kostelec u Holešova 
             768 43 Kostelec u Holešova čp. 58  

 
 
 
Ing. Petr Žůrek, nar. 05.12.1959, zastupitel obce Kostelec u Holešova 
768 43 Kostelec u Holešova čp. 73 
 
 
 
Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba Telefon: e-mail: Datum: 
OUKUH-038/2021 RNDr. Marcela Pospíšilíková 724 184 620 obeckuh@volny.cz 14.01.2021 
 

 
 

Vyřízení stížnosti  
 

Obec Kostelec u Holešova, zastoupená starostkou obce RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou, obdržela 
Vaši stížnost proti postupu vyřízení poskytnutí informací ze dne 19.12.2020 s tímto odůvodněním: 
1. Nebyly poskytnuty veškeré požadované informace z bodu 1. Nebyl poskytnut příspěvek Ing. Petra 
Hlobila st., který byl přílohou poskytnutého e-mailu ze dne 25.11.2020 v čase 19:04 hodin. Dále forma 
poskytnutého dokumentu (e-mail ze dne 25.11.2020 v čase 19:04 hodin) neobsahuje náležitosti 
vyžadované Spisovým a skartačním řádem – tedy označení č.j. na dokumentu a na něj navazující 
evidování ve spisové službě obce. 
2. Nebyla poskytnuta odpověď na požadovanou informaci z bodu 2 „Na základě jakých konkrétních 

paragrafů zákona č. 46/2000 Sb. (dále jen TZ) byl výše uvedený text autora a zastupitele vydavateli 

periodika KOSTKA podán“. 
3. Nebyla poskytnuta odpověď na požadovanou informaci z bodu 4 „Dle jakých konkrétních  

ustanovení Pravidel pro vydávání zpravodaje KOSTKA (dále jen Pravidla) byl výše uvedený text v 

rubrice Fórum zastupitelů vydavatelem periodika KOSTKA otištěn a o jaký druh textu se z hlediska 

Pravidel jedná (sdělení zastupitele, odpověď, doplňující informace, příspěvek běžného přispěvatele)“. 
4. Z poskytnutého dokumentu nazvaného „Text odpovědi“ není z formulace „Dne 25.11.2020, cca ve 

14:30 hodin jsem telefonicky komunikovala s panem Ing. Petrem Hlobilem, který mě informoval, že mi 

ještě v ten den pošle příspěvek do „Fóra zastupitelů“.“ zřejmé, kdo komu telefonoval. Zda telefonoval 
pan Hlobil paní Čúzy, nebo paní Čúzy telefonovala panu Hlobilovi. 
Žádám, aby mi povinný úplně a pravdivě poskytnul požadované informace. 
 
Předmětné stížnosti Obec Kostelec u Holešova v souladu s ust. § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zcela vyhovuje tak, že sděluje 
následující informace: 
 

K bodu 1 stížnosti sděluje, že příspěvek Ing. Petra Hlobila je uveden v Doplňující informaci ke 
stížnosti na odpověď RR, kterou přikládáme. Příspěvky do periodika KOSTKA nejsou evidovány ve 
spisové službě.  
K bodu 2 stížnosti uvádí, že text zastupitele byl podán dle § 4a) zákona č. 46/2000 Sb., zákon o 
právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový 
zákon. 
K bodu 3 stížnosti uvádí, že uvedený text byl otištěn jako sdělení zastupitele dle čl. 3 bod 6 písm. a)  
Pravidel pro vydávání zpravodaje „KOSTKA“. 
K bodu 4 stížnosti – viz přiložená Doplňující informaci ke stížnosti na odpověď RR. 
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Příloha: dle textu 
 
 
 
RNDr. Marcela Pospíšilíková 
starostka obce         otisk úředního razítka 

podepsáno elektronicky   



Doplňující informace ke stížnosti na odpověď RR: 

Nepamatuji si, kdo komu telefonoval. Volám i zpět na zmeškané hovory. To, co je zřejmé je, že pokud 
chci otisknout článek, tak iniciátorem telefonátu musí být logicky autor článku. Jestli jsem zvedla 

telefon hned, nebo jsem volala zpět opravdu nevím.  

Odpověděla jsem, že se jedná o „sdělení zastupitele“. Informaci jsem si ověřila u autora příspěvku.  

Příloha v mailu je zkopírovaný text, tedy příspěvek pana Ing. Hlobila ve Fóru zastupitelů. Viz níže. 

„Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych v rubrice Fórum zastupitelů, uvedl několik citátů slavných osobností. 

►Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami! - J. A. 

Komenský 

►„Pamatujte na úctu k sobě, úctu k druhým a odpovědnost za vaše konání.“ - Dalajláma                        
►„Mlčení je někdy výmluvnější než mluvení.“ - Gándhí 
►„Pamatujte, že mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí.“- Dalajláma 

       Ing. Petr Hlobil - místostarosta obce“ 

Informace k příspěvku Ing. Petra Hlobila jsou kompletní, redakční rada tak vyčerpala své možnosti 
odpovědi. 

 

V Kostelci u Holešova, dne 13. ledna 2021.     Mgr. Michaela Čúzy 

 


