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Odvolání 
 

oprávněný:  
Ing. Petr Žůrek - zastupitel obce Kostelec u Holešova, narozen 5.12.1959, bytem č.p. 73 Kostelec u 
Holešova, petr.zurek@bigoriginal.cz, DS: 6wpxg4i 

povinný: 
obec Kostelec u Holešova, obeckuh@volny.cz, DS: bs9bdhn 

 

 

Kostelec u Holešova 4.10.2020 

 

 

Věc: Odvolání proti Rozhodnutí č.j. OUKUH- 861/2020 

 

Dne 6.9.2020 jsem jako zastupitel obce zaslal dle § 82 odst. b) zákona č. 128/2000 Sb. žádost o 
poskytnutí informací (příloha 1). 
Dne 22.9.2020 jsem datovou schránkou od obce Kostelec u Holešova obdržel "Rozhodnutí" č.j. 
OUKUH- 861/2020, kdy povinný dle § 8a a § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. odmítá celou mou 

žádost z důvodu "ochrany osobních údajů" (příloha 2). 
 

V souladu s § 16 odst. 1 InfZ podávám odvolání proti Rozhodnutí č.j. OUKUH- 861/2020. 

 

Odůvodnění: 
1. Žádost jsem podal dle zákona 128/2000 Sb. jako zastupitel obce, kdy z titulu výkonu svého 

zastupitelského mandátu musím, a také běžně přicházím do styku s osobními údaji (zápisy z 

RO, podklady pro jednání ZO, zápisy z jednání ZO, atd.). 

2. Není zřejmé, na základě jakého zákonného ustanovení povinný opírá své právo odmítnout zápis 
z neveřejného zasedání orgánu obce. Podobně jako v tomto případě se v minulosti pokusil 

bývalý starosta Hlobil dne 11.10.2015 (bez uvedení č.j. úředního dokumentu) odmítnout 

poskytnutí zápisů z jednání Rady obce (příloha 3 - k bodu 2). Po ústních námitkách povinný věc 
autoremedurou napravil. 
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3. Respektuji, že jednání konkursní komise je neveřejné. Nevidím ale důvod, proč by k právně 
věrohodnému zápisu z jednání konkursní komise neměli mít zastupitelé přístup. Nepodepsaná 

word verze zápisu z jednání konkursní komise je součástí zápisu Rady obce č. 10/2020 (příloha 
4) a zastupitelé jí po přihlášení svým heslem mají k dispozici v aplikaci uzob (zápisy z RO a 
ZO) - viz nížeuvedený printscreen ze dne 2.10.2020 bodu 4 jednání RO č. 10/2020. 

 

4. Originální dokument opatřený podpisy a přílohou požaduji zejména s ohledem na obsah word 

verze dokumentu přístupný zastupitelům obce v aplikaci uzob. Především proto, aby byla 
zřejmá právní validita dokumentu. V textu dokumentu publikovaného na uzob je uvedeno: 

"Členové komise svým podpisem potvrzují, že konkurs proběhl v souladu s platnou 

vyhláškou a výsledek konkursu souhlasí s hlasováním členů komise." 

" Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky předá tajemník konkursní komise bez zbytečného 
odkladu zápis o průběhu konkursního řízení podepsaný všemi členy přítomnými u konkursu 

zřizovateli Obec Kostelec u Holešova." 

"Příloha:  
Zápis z jednání konkursní komise ze dne 10.3.2020" 

Z výše uvedeného je zřejmé, že podpis členů komise na "Zápise o průběhu konkurzu" je nutná 

podmínka pro právní validitu konkurzu jako takového. A dále že "Zápis z jednání konkurzní 

komise" je nedílnou součástí "Zápisu o průběhu konkurzu". 

Žádám, aby mi povinný řádně a úplně poskytnul požadované informace. 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Petr Žůrek 
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