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ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Kostelec u Holešova jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), posoudil druhou
stížnost společnosti Big Original s.r.o., IČO 27445682, se sídlem č.p. 73 Kostelec u Holešova,
zastoupené jednatelem Ing. Petrem Žůrkem, ze dne 06.08.2021 na postup při vyřizování žádosti o
informace dle zákona InfZ v tomto znění:
„Podáváme tímto druhou stížnost v souladu s § 16a InfZ na postup při vyřizování žádosti o informace
ze dne 30. června 2021.
Odůvodnění: Níže uvedené poskytnuté přílohy k bodu 9.3 zápisu ze Zastupitelstva obce č. 20 jsou
nekompletní. „4 Uniklé informace fb komunikace“ „5 OBCÍ KOSTELEC U HOLEŠOVA SE ŠÍŘÍ
ANONYMNÍ PSANÍ“ Tato skutečnost vyplývá z dokumentu „Námitky člena zastupitelstva obce
Kostelec u Holešova proti zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce č. 20“ (viz příloha), předloženého a
projednaného na veřejném jednání zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 21 dne 3. srpna 2021.
Na třetí straně námitek zastupitele je uvedeno, že výše uvedené přílohy byly poskytnuty nekompletně a
to pouze v rozsahu první strany z deseti originálních stran, respektive v rozsahu pouze části první
strany ze sedmi originálních stran“
a dle § 11 odst. 4 písm. a) a § 15 odst. 1 InfZ a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:
Poskytnutí požadovaných kompletních příloh, které jsou předmětem stížnosti, se dle § 11 odst. 4
písm. a) a § 15 odst. 1 InfZ odmítá.
Odůvodnění:
Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel shora citovanou stížnost a po jejím posouzení dospěl
k závěru, že požadované přílohy (fb komunikace a s tím související anonymní psaní šířící se obcí
Kostelec u Holešova) jsou informacemi, které se týkají probíhajícího trestního řízení a jejich
poskytnutí by mohlo ohrozit či zmařit účel trestního řízení, a proto je neposkytne s odkazem na § 11
odst. 4 písm. a) InfZ.
Vydáním tohoto rozhodnutí Obecní úřad Kostelec u Holešova v zákonné lhůtě zcela vyhovuje podané
stížnosti v souladu s ust. § 16a odst. 5 zákona InfZ.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ a v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu podat do 15
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím
Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího
po dni doručení tohoto rozhodnutí.
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