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Odvolání
oprávněný:
povinný:

Big Original s.r.o., IČO 27445682, sídlo č.p. 73 Kostelec u Holešova,
zastoupená jednatelem Ing. Petrem Žůrkem, DS: x4krnzv
obec Kostelec u Holešova, DS: bs9bdhn

Kostelec u Holešova 18. srpna 2021

Věc: Odvolání proti Rozhodnutí č.j. OÚKUH-846/2021
Dne 30. června 2021 jsme požádali o poskytnutí dokumentů.
Povinný dne 15. července 2021 vypravil datovou zprávu - písemnost č.j. OUKUH-710/2021 s částí
dokumentů a dne 19. července 2021 nám doručil DVD nosič s další částí poskytnutých dokumentů.
Dne 19. července 2021 jsme podali stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace z důvodů,
že nám nebyly poskytnuty veškeré požadované informace.
Povinný dne 26. července 2021 vypravil datovou zprávu – písemnost č.j. OUKUH-755/2021 s částí
dokumentů a dne 29. července 2021 nám doručil DVD nosič s další částí dokumentů, jež byly
předmětem stížnosti ze dne 19. července 2021. Bohužel kontrolou bylo opětovně zjištěno, že nám
byla poskytnuta pouze část požadovaných informací.
Dne 6. srpna 2021 jsme podali druhou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
z důvodů, že nám nebyly poskytnuty veškeré požadované informace. Konkrétně se jednalo o
přílohy bodu 9.3 zápisu ze Zastupitelstva obce č. 20, jež jsou v zápise uvedeny následovně:
„4 Uniklé informace fb komunikace“
„5 OBCÍ KOSTELEC U HOLEŠOVA SE ŠÍŘÍ ANONYMNÍ PSANÍ“
Nekompletnost vyplynula z dokumentu „Námitky člena zastupitelstva obce Kostelec u Holešova
proti zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce č. 20“, který byl přiložen ke druhé stížnosti a je
součástí zápisu Zastupitestva obce č. 21.
Dne 17. srpna 2021 jsme datovou schránkou od obce Kostelec u Holešova obdrželi "Rozhodnutí"
č.j. OÚKUH-846/2021, ve kterém povinný poskytnutí požadovaných chybějících příloh dle § 11
odst. 4 a) a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) odmítá. Své rozhodnutí povinný
odůvodňuje, že se „jedná o informace, které se týkají probíhajícího trestního řízení a jejich
poskytnutí by mohlo ohrozit či zmařit účel trestního řízení“.
V souladu s § 16 odst. 1 InfZ podáváme odvolání proti Rozhodnutí č.j. OUKUH-846/2021.
Odůvodnění:
1. Předmětné 2 dokumenty příloh byly již jednou povinným nekompletně poskytnuty, aniž by
povinný učinil rozhodnutí o odmítnutí z důvodu § 11 odst. 4 a) InfZ (viz č.j. OUKUH755/2021).
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2. Předmětné 2 dokumenty sám povinný (Rada obce) předložil zastupitelům jako podklady pro
jednání Zastupitelstva obce č. 20 – viz printscreen podkladů pro jednání ZO č. 20 ze dne
22. června 2021.

3. Předložená námitka proti zápisu ZO č. 20 byla na jednání ZO č. 21 vyřízená způsobem, že
chybějící přílohy bodu 9 byly do zápisu ZO č. 20 vloženy. Citace z oficiálního zápisu ZO č.
21 ohledně vypořádání námitky zápisu: „Námitka byla projednána, místostarosta obce před
zasedání ZZO č. 21 doplnil do listinné verze zápisu ze ZZO č. 20 listinnou verzi chybějících
částí příloh k bodu 9. Námitka zastupitele byla tímto vypořádána.“
4. Není zřejmé, o jaké skutečnosti povinný opírá své odmítnutí dle § 11 odst. 4 a) InfZ. Je
nepochybné, že neposkytnuté 2 přílohy k bodu 9.3. byly a jsou součástí oficiálního zápisu
Zastupitelstva obce č. 20 vyhotoveného dne 9. července 2021. Zastupitelé je mají on-line
k dispozici, v listinné podobě jsou originály k dispozici k nahlédnutí občanům obce na úřadu
obce Kostelec u Holešova.
Žádáme, aby nám povinný poskytnul úplné požadované informace.
S pozdravem

Ing. Petr
Žůrek

Podepsal Ing. Petr Žůrek
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