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Sdělení ke stížnostem na postup Obecního úřadu Kostelec u Holešova při vyřizování 
žádostí ze dne 2.11.2015 a 9.11.2015 
 
 
Vážený pane Žůrku, 

dne 11.12.2015 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský 
úřad (dále jen „nadřízený orgán“) od obce Kostelec u Holešova (dále jen „povinný subjekt“) 
Vaše stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování Vašich žádosti  
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) podaných u povinného subjektu 
dne 2.11.2015 a dne 9.11.2015. Společně se stížnostmi bylo zasláno vyjádření povinného 
subjektu, včetně zápisu z jednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 22/2015 ze dne 
27.10.2015. 

Ve své stížnosti datované dnem 4.12.2015 uvádíte, že dne 2.11.2015 jste u povinného 
subjektu elektronicky podal žádost o informace, na jejímž základě jste dne 9.11.2015 obdržel 
požadované dokumenty, které ovšem nebyly kompletní, neboť k zaslanému zápisu z jednání 
Rady obce č. 22/2015 ze dne 27.10.2015 chybí dokumenty k bodům 2,3,4 a 9. Uvádíte také, 
že obec na svých webových stránkách pouze zveřejnila Vaši žádost a odpověď, nikoli 
konkrétní poskytnuté dokumenty. Z toho důvodu žádáte o zjednání nápravy, uvedení  
do souladu se zákonem a o účinné a důrazné pokárání obce tak, aby vždy jednala dle litery 
zákona a situace se neopakovala. 

Ve své stížnosti datované dnem 11.12.2015 si obdobně stěžujete na postup povinného 
subjektu při zveřejnění poskytnutých informací zaslaných Vám dne 16.11.2015 na základě 
Vaší žádosti ze dne 9.11.2015, kdy povinný subjekt taktéž na svých webových stránkách 
pouze zveřejnil Vaši žádost a odpověď, nikoli konkrétní poskytnuté informace. Opět  
proto žádáte nadřízený orgán o účinné a funkční opatření vůči obci, aby konala dle dikce 
zákona a situace se pravidelně neopakovala. 

Ze sdělení povinného subjektu zaslaného společně s Vašimi stížnostmi vyplynulo,  
že podkladový materiál k bodu 3 již Vám byl zaslán e-mailem, k bodům 2, 4 a 9 žádné 
písemné přílohy či podklady (dokumenty) neexistují, tudíž nemohly být poskytnuty. Ze zápisu 
z Rady obce Kostelec u Holešova č. 22/2015 ze dne 27.10.2015 nadřízený orgán zjistil,  
že tento obsahuje 10 bodů, přičemž žádný z nich se neodkazuje na žádnou přílohu zápisu 
ani z něj nevyplývá, že by tento zápis obsahoval jakékoli přílohy. Nadřízenému orgánu proto 
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není známo, z jakého důvodu či na základě jakého podkladu pak ve své stížnosti uvádíte,  
že k bodům 2, 3, 4 a 9 zápisu „chybí projednaný dokument“. Z textu zápisu vyplývá,  
že dle bodu 2 má být požadovaný dokument (dodatek nájemní smlouvy) teprve vypracován. 
Co se týče bodu 4, dle sdělení povinného subjektu se jednalo o prezentaci zhotovitele 
nabízeného produktu (softwarová aplikace pro tvorbu a evidenci usnesení zastupitelstva  
a rady obce), tudíž požadovaná „informace“ ve smyslu dokumentu taktéž neexistuje  
a obdobně tomu tak také v bodě 9, dle kterého rada vzala na vědomí starostou ústně 
poskytnuté informace o plnění programu rozvoje obce v roce 2015.  

Co se týče Vaší námitky ohledně zveřejňování poskytnutých informací, k tomu se nadřízený 
orgán podrobněji vyjádřil již ve svém sdělení čj. KUZL 74248/2015, jež bylo zasláno také 
povinnému subjektu. Nadřízený orgán také s povinným subjektem ohledně zveřejňování 
informací komunikoval telefonicky, kdy bylo přislíbeno, že nejpozději začátkem roku 2016 
budou webové stránky v části týkající se poskytnutých informací upraveny tak, aby 
odpovídaly informačnímu zákonu. Ohledně zveřejňování zápisů a usnesení z jednání rady 
obce a zastupitelstva obce by měla také nastat změna v souvislosti s uvažovaným nákupem 
nového programového vybavení; o této skutečnosti jste však již byl ze strany obce 
informován. 
 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Lenka Doleželová, v. r.     otisk razítka  
právnička  
oddělení státního občanství a přestupků 
odbor právní a Krajský živnostenský úřad 
 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
Na vědomí: Obec Kostelec u Holešova (do datové schránky) 
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