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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“), na základě 
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec 
u Holešova ze dne 12.08.2021 a věc vrácena k novému projednání, Vaši žádost o poskytnutí 
kompletních příloh k bodu 9.3 zápisu ze Zastupitelstva obce Kostelec u Holešova č. 20, a to konkrétně 
přílohy „Uniklé informace fb komunikace“ a „ OBCÍ KOSTELEC U HOLEŠOVA SE ŠÍŘÍ 
ANONYMNÍ PSANÍ“ znovu posoudil 
 
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 se dle § 11 odst. 4 písm. a) a § 15 odst. 1 InfZ odmítá. 
 
 
Odůvodnění:   
 
Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel shora citované rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, 
kterým bylo zrušeno rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova ze dne 12.08.2021 a věc vrácena 
k novému projednání s tím, že povinný subjekt znovu posoudí, zda je dán některý ze zákonem 
stanovených důvodů pro odmítnutí kompletních příloh k bodu 9.3 zápisu ze Zastupitelstva obce 
Kostelec u Holešova č. 20, a to konkrétně přílohy „Uniklé informace fb komunikace“ a „ OBCÍ 
KOSTELEC U HOLEŠOVA SE ŠÍŘÍ ANONYMNÍ PSANÍ“. 
Vzhledem k tomu, 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 prověřování 
skutečností směřujícímu vůči neznámému pachateli pro podezření z trestného činu pletichy, požádala 
Obec Kostelec u Holešova Policii České republiky, Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, 
Kroměříž, o zaslání přezkoumatelného podkladu, že v této věci probíhá vyšetřování a stanovisko 
k poskytnutí předmětných informací vzhledem k tomu, že při podání vysvětlení v rámci prošetřování 
podaného podnětu byla obec vyzvána k mlčenlivosti.  
 
Přípisem ze dne 29.09.2021Vás Obecní úřad Kostelec u Holešova vyrozuměl o prodloužení lhůty pro 
vyřízení žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 14 odst. 7 písm. c) InfZ o 10 dnů, tj. do 10.10.2021. 
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Dne 05.10.2021 bylo Obci Kostelec u Holešova doručeno sdělení Policie České republiky, Krajského 
ředitelství Policie Zlínského kraje, Kroměříž, že jsou prověřovány skutečnosti, týkající se "Žádosti o 
vysvětlení postupu Obvodního oddělení policie Holešov", adresované na Krajské ředitelství policie 
Zlínského kraje, J.A.Bati 5637, Zlín, které, mimo jiné, směřují vůči neznámému pachateli pro podezření 
z trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle ust. § 257 odst. 1 tr. 
zákoníku, ke kterému mělo dojít v souvislosti s výběrovým řízením na obsazení funkce ředitele či 
ředitelky Mateřské školy Kostelec u Holešova, při kterém měli být blíže neuvedenými osobami 
ovlivňováni členové rady obce, členové hodnotící a výběrové komise a v návaznosti mělo dojít k 
ovlivnění samotného výsledku hlasování o výběru. 
   
Pro účely prověření výše uvedených skutečností požádal policejní orgán v souladu s ust. § 8 odst. 1 tr. 
řádu Obec Kostelec u Holešova o součinnost. Součástí žádosti bylo poučení o zákazu poskytování 
informací o trestním řízení a o osobách na něm zúčastněných. Při osobním jednání byla policejním 
orgánem poučena oprávněná úřední osoba, zastupující Obec Kostelec u Holešova, zejména o povinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděla v souvislosti se součinností požadovanou podle § 8 
odst. 1 až 3 tr. řádu. 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Obecní úřad Kostelec u Holešova tak, jak je uvedeno 
ve výroku tohoto rozhodnutí. 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 
prověřování skutečností směřujícímu vůči neznámému pachateli pro podezření z trestného činu pletichy 
a jejich poskytnutí by mohlo ohrozit či zmařit účel trestního řízení, a proto je neposkytne s odkazem na 
§ 11 odst. 4 písm. a) 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. 
 
 
 
 
RNDr. Marcela Pospíšilíková 
starostka obce        otisk úředního razítka  

podepsáno elektronicky 
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