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Stížnost II zastupitele obce Kostelec u Holešova proti postupu vyřízení poskytnutí informací  
dle zákona č. 128/2000 Sb. s požadavkem na vyřízení dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
žadatel:  zastupitel obce Kostelec u Holešova, Ing. Petr Žůrek, narozen 5.12.1959,  
  č.p. 73 Kostelec u Holešova, petr.zurek@bigoriginal.cz, DS: 6wpxg4i 
adresát žádosti: obec Kostelec u Holešova, obeckuh@volny.cz 
 
 

Kostelec u Holešova 11.3.2021 

 
 
Dne 30.12.2020 jsem dle § 82 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb., jako zastupitel obce Kostelec 
u Holešova, požádal o poskytnutí dokumentů.  
Od povinného jsem dne 15.1.2021 datovou schránkou převzal písemnost č.j. OUKUH-
037/2021 ze dne dne 14.1.2021, kterou mi poskytnul pouze část požadovaných informací. 
Krajský úřad Zlínského kraje svým Rozhodnutím č.j. KUZL 5571/2021 ze dne 8.2.2021 
přikázal povinnému, aby vyřídil žádost evidovanou pod č.j. OUKUH-1210/2020 v souladu se 
zákonem o svobodném přístupu k informacím.  
Povinný dne 24.2.2021 doručil do datové schránky x4krnzv právnické osoby Big Original 
s.r.o. dokument č.j. OUKUH-232/2021 nazvaný „Poskytnutí informací“, jež je adresován 
oprávněnému, tedy fyzické osobě; následně (25.2.2021) byly poštou doručeny 2 ks DVD 
nosičů s poskytnutými informacemi. 

Podávám tímto druhou stížnost v souladu s § 16a InfZ proti postupu vyřízení 
poskytnutí informací ze dne 30.12.2020. 

 

Odůvodnění 

1. Povinný v dokumentu poskytnutém dne 25.2.2021 na nosiči DVD s názvem „Bod 4.docx“ 
uvádí, jako poskytnutí informací k bodu 8 předávacího protokolu, u třetí položky 
„Zlepšení nakládání s odpady v obci Kostelec u Holešova“, odkaz na UZOB – bod 15 
zasedání Zastupitelstva obce č. 3 konaného dne 7.3.2019. Zde muselo dojít k mylnému 
poskytnutí informací povinným. Předávací protokol starosty byl podepsán dne 4.12.218, 
povinným poskytnuté odkazované pdf dokumenty nesou datum 26.2.2019 (respektive 
únor 2019, či 02/2019) – viz příklady níže. Je nepochybné, že později vzniklé 
odkazované poskytnuté dokumenty nesoucí datum 26.2.2019 nemohly být přílohou 
bodu 8 předávacího protokolu starosty ze dne 4.12.2028 a muselo dojít k mylnému 
poskytnutí informací. 

a. na konci dokumentu Technická zpráva je vedle jména projektanta Bartoše uvedeno 
i místo vzniku a datum únor 2019. 
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b. ve vlastnostech dokumentu je uvedeno datum vytvoření pdf souboru 25.2.2019 

 

c. na jednotlivých listech projektu je uvedeno datum 02/2019 

 

 

2. Povinný v dokumentu poskytnutém dne 25.2.2021 na nosiči DVD s názvem „Bod 4.docx“ 
uvádí, jako poskytnutí informací k bodu 8 předávacího protokolu, u čtvrté položky 
„Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova“, odkaz na UZOB – bod 4 zasedání 
Zastupitelstva obce č. 10 konaného dne 23.4.2020. Zde muselo dojít opět k mylnému 
poskytnutí informací povinným. Předávací protokol starosty byl podepsán dne 4.12.218, 
poskytnuté odkazované pdf dokumenty nesou datum 15.8.2019 (respektive srpen 2019, či 
8/2019) – viz příklady níže. Je nepochybné, že později vzniklé odkazované poskytnuté 
dokumenty nesoucí datum 15.8.2019 nemohly být přílohou bodu 8 předávacího 
protokolu starosty ze dne 4.12.2018 a muselo dojít k mylnému poskytnutí informací. 
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a. v dokumentu Technická zpráva je na mnoha místech uvedeno datum vzniku srpen 
2019, resp. 8/2019 
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b. ve vlastnostech dokumentu je uvedeno datum vytvoření pdf souboru 15.8.2019 

 

c. na jednotlivých listech výkresu projektové dokumentace je uvedeno datum 8/2019 

 

 

Stížnost podávám dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to na 
základě stanoviska č. 1/2016 MV ČR ODK ze dne 13.4.2016. 

Žádám, aby mi povinný úplně a pravdivě poskytnul požadované informace. 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
zastupitel obce Kostelec u Holešova 
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