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Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
oprávněný:  Big Original s.r.o., IČO 27445682, sídlo č.p. 73 Kostelec u Holešova, 
  zastoupená jednatelem Ing. Petrem Žůrkem, DS: x4krnzv 
povinný:  obec Kostelec u Holešova, DS: bs9bdhn 
 
 

Kostelec u Holešova 19. července 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. Kontrolou bylo zjištěno, že nám byla poskytnuta pouze část požadovaných 
informací. 

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

 

Odůvodnění 

Povinným poskytnutý zápis z jednání ZO č. 20 ve formátu pdf neobsahuje veškeré 
požadované přílohy, jak je uvedeno v poskytnutém zápise z jednání.  

1. K bodu 4 nebyla poskytnuta příloha s názvem „Výhrady zastupitele P. Žůrka“. 

2. K bodu 7 nebyla poskytnuta příloha s názvem „002-CelkováSITUACE“. 

3. K bodu 9 nebyla poskytnuta žádná z 24 příloh 7 podbodů, jak jsou uvedeny v zápise 
ZO č. 20. Jednotlivé přílohy jsou v zápise ZO č. 20 označeny těmito názvy: 

„1 Předložení bodu k zařazení na pořad jednání ZO“ 
„2 Návrh bodu na jednání ZO“ 
„3 Dopis nespokojených rodičů k dění v MŠ“ 
„8 UPOZORNĚNÍ NA PORUŠENÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ“ 
„9 Námitka vůči Upozornění na porušení pracovních p“ 
„4 Uniklé informace fb komunikace“ 
„5 OBCÍ KOSTELEC U HOLEŠOVA SE ŠÍŘÍ ANONYMNÍ PSANÍ“ 
„Vyjádření zastupitele P. Žůrka k bodu 9.3“ 
„6 Dohodnutí schůzky v MŠ“ 
„7. 1 Zápis z místního šetření originál“ 
„7.2 Zápis z místního šetření v MŠ přepis“ 
„7.3 Zápisy z porad“ 
„10 Otevřený dopis SO od ředitelky MŠ“ 
„Odpověď na otevřený dopis“ 
„11 Anonym Týdeník Kroměřížska“ 
„12 Anonym paní Ševčíková“ 
„13 Anonym paní Smolíková“ 
„Vyjádření zastupitele P. Žůrka k bodu 9.6“ 
„14 Petr Žůrek www stránky – příspěvek“ 
„15 Reakce na příspěvek zastupitele Žůrka“ 
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„16 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Hlobil“ 
„17 Osvědčení pro funkci ředitele školy Hlobil“ 
„18 Lustrační osvědčení Hlobil“ 
„Vyjádření zastupitele P. Žůrka k bodu 9.7“ 

 

Žádáme, aby nám povinný poskytnul úplné požadované informace. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
jednatel Big Original s.r.o. 
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