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Kostelec u Holešova 6. srpna 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. 

Podáváme tímto druhou stížnost v souladu s § 16a InfZ na postup při vyřizování 
žádosti o informace ze dne 30. června 2021. 

 

Odůvodnění 

Nížeuvedené 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. 

Žádáme, aby nám povinný poskytnul úplné požadované informace. 
 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
jednatel Big Original s.r.o. 
 
Příloha: 
namitky zapisu ZZO c 20 
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