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Odvolání 
 
 
oprávněný:  
fyzická soukromá osoba Ing. Petr Žůrek, narozen 5.12.1959, bytem č.p. 73 Kostelec u 
Holešova, petr.zurek@bigoriginal.cz 
povinný: 
obec Kostelec u Holešova, obeckuh@volny.cz 
na vědomí: 
Krajský úřad Zlín, odbor právní: Mgr. Renata Navarová renata.navarova@kr-zlinsky.cz, 
oddělení přestupků: Mgr. Andrea Polehlová andrea.polehlova@kr-zlinsky.cz 
 
 
 

Kostelec u Holešova 6.4.2017 
 
Věc: Odvolání proti Rozhodnutí Obecního úřadu Kostelec u Holešova č.j. OÚKUH/194/2017 
 
 
Dne 22.3.2017 jsem zaslal obci Kostelec u Holešova, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., žádost 
o poskytnutí informací (příloha č. 1).  
Dne 28.3.2017 jsem obdržel na hlavičkovém papíře obce Kostelec u Holešova Rozhodnutí 
Obecního úřadu Kostelec u Holešova č.j. OÚKUH/194/2017 o odmítnutí mé žádosti podle 
§2 odst. 4 a §15 odst. 1 InfZ s oddůvoděním, že Obecní úřad Kostelec u Holešova takovou 
informací nedisponuje (příloha č. 2).  
 

Odvolávám se tímto proti Rozhodnutí č.j. OÚKUH/194/2017 ze dne 28.3.2017. 
 
Zdůvodnění: 

1. Z Rozhodnutí mi není zřejmé, kdo je povinným subjektem v této žádosti a kdo rozhodnul 
o odmítnutí žádosti. Žádost jsem zaslal Obci Kostelec u Holešova. Rozhodnutí je na 
hlavičkovém papíře Obce Kostelec u Holešova. V textu rozhodnutí je ovšem uváděn 
Obecní úřad Kostelec u Holešova. 

2. V žádosti byly požadovány dokumenty spadající do samostatné působnosti obce Kostelec 
u Holešova dle Hlavy II zákona 128/2000 Sb. - výběrové řízení schválené ZO a navazující 
dokumenty na vyhlášení veřejné zakázky. 

3. Vyhlašovatelem veřejné zakázky dle schválení ZO je obec Kostelec u Holešova. Obec 
Kostelec u Holešova je taktéž zodpovědná za uveřejnění VZ na profilu zadavatele či 
úřední desce a rozeslání Výzvy vybraným uchazečům. Není mi zřejmé, z jakého důvodu 
měla být požadovaná dokumentace doručována Obecnímu úřadu Kostelec u Holešova, 
aby Rozhodnul odmítnutím o mé žádosti. 

4. Není mi zřejmé, proč obec Kostelec u Holešova 2 týdny od schválení dokumentace 
Veřejné zakázky zastupitelstvem neprovedla finální úpravy textu spočívající ve 2 
jednoduchých úkonech 

 kliknutí na tlačítko ve Wordu "přijmout všechny změny" 
 převedení dokumentů z formátu .doc do .pdf, 

když starosta s místostarostkou vyzývali při projednávání na ZZO ostatní zastupitele 
k urychlenému schválení dokumentace s ohledem na končící období vegetačního klidu. 
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5. Není mi zřejmé, proč v úterý 28.3.2017 bylo vydáno Rozhodnutí č.j. OÚKUH/194/2017 
o odmítnutí, protože dokumenty neexistují a hned následující den ve středu 29.3.2017 
byly dokumenty zveřejněny na úřední desce obce (příloha č. 3). Povinný byl přitom 
v necelé polovině své lhůty na odpověď, takže nebyl tlačen termínem k vyřízení. Jedná se 
ze strany povinného o záměr a obstrukce mi informace neposkytnout, nebo povinný neví 
co bude dělat za hodinu, či příští den?  

Žádám o zrušení Rozhodnutí a nové projednání žádosti s následným poskytnutím 
požadovaných dokumentů, jak je v mé žádosti a výše popsáno. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 
 
Přílohy: 
1. žádost o poskytnutí dokumentů ze dne 22.3.2017 
2. Rozhodnutí povinného č.j. OÚKUH/194/2017 ze dne 28.3.2017 
3. zveřejnění na úřední desce dne 29.3.2017 



Žádost dle zákona 106/1999 Sb. o poskytnutí dokumentů obce Kostelec u Holešova. 
 
žadatel:  soukromá fyzická osoba Ing. Petr Žůrek, narozen 5.12.1959,  
  bytem č.p. 73 Kostelec u Holešova, petr.zurek@bigoriginal.cz 
adresát žádosti: obec Kostelec u Holešova, obeckuh@volny.cz 
 
 

Kostelec u Holešova 22.3.2017 
 
 
Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám 
o dokumenty obce Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf): 

1. Informace, kde a kdy byla obcí zveřejněna Výzva a Zadávací dokumentace na veřejnou 
zakázku "Obnova krajinné zeleně v k.ú, Kostelec u Holešova", která byla schválena na 
veřejném zasedání Zastupitelstva obce č. 19 dne 14.3.2017 v usnesení č. 2/19Z/2017. 

2. Originální doklady potvrzující zveřejnění obcí výše uvedené Výzvy a ZD. 

3. Kompletní originální finální dokumentaci (po grafických úpravách) výše uvedené veřejné 
zakázky (Výzva, Zadávací dokumentace, Smlouva o dílo, veškeré přílohy), která byla buď 
rozeslaná, nebo je připravena k odeslání potenciálním uchazečům o veřejnou zakázku.  

 
 
 
 
Ing. Petr Žůrek 



Obec Kostelec u Holešova 
             768 43 Kostelec u Holešova čp. 58  

 
 
Ing. Petr Žůrek, nar. 05.12.1959 
768 43 Kostelec u Holešova čp. 73 
 
 
Číslo jednací:  Vyřizuje: Telefon: e-mail: Datum: 
OÚKUH/194/2017 Bc. Božena Rušikvasová 724 184 620 obeckuh@volny.cz 28.03.2017  

 
 

 
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“), rozhodl o žádosti 
Ing. Petra Žůrka, narozeného dne 05.12.1959, bytem Kostelec u Holešova čp. 73, elektronická adresa 
petr.zurek@bigoriginal.cz, o poskytnutí informace ze dne 22.03.2017 v tomto znění  
 
„Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o dokumenty 
obce Kostelec u Holešova v preferované elektronické verzi (pdf):  
1. Informace, kde a kdy byla obcí zveřejněna Výzva a Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 
"Obnova krajinné zeleně v k.ú, Kostelec u Holešova", která byla schválena na veřejném zasedání 
Zastupitelstva obce č. 19 dne 14.3.2017 v usnesení č. 2/19Z/2017.  
2. Originální doklady potvrzující zveřejnění obcí výše uvedené Výzvy a ZD.  
3. Kompletní originální finální dokumentaci (po grafických úpravách) výše uvedené veřejné zakázky 
(Výzva, Zadávací dokumentace, Smlouva o dílo, veškeré přílohy), která byla buď rozeslaná, nebo je 
připravena k odeslání potenciálním uchazečům o veřejnou zakázku“, takto: 
 
Výše citovaná žádost se podle ust. § 2 odst. 4 a podle § 15 odst. 1 zákona InfZ odmítá, protože 
požadovanou informací Obecní úřad Kostelec u Holešova nedisponuje. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Obecní úřad Kostelec u Holešova obdržel shora citovanou žádost a po jejím posouzení dospěl 
k závěru, že kompletní originální finální dokumentace (po grafických úpravách) předmětné veřejné 
zakázky, tzn. Výzva, Zadávací dokumentace, Smlouva o dílo ani žádné přílohy dosud Obecnímu 
úřadu Kostelec u Holešova doručeny nebyly, tudíž jimi nedisponuje. Z toho vyplývá, že kompletní 
originální Výzva ani Zadávací dokumentace nemohla být ani zveřejněna, a proto neexistuje ani doklad 
potvrzující jejich zveřejnění. 
Vzhledem k tomu, že žádným z požadovaných dokladů Obecní úřad Kostelec u Holešova nedisponuje, 
nemůže je poskytnout, a proto vydává toto rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na ust. § 2 odst. 
4 „InfZ“, dle kterého cit.: „povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací“. 
S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad Kostelec u Holešova tak, že žádost o poskytnutí 
předmětné informace odmítl. 
 
 
 



Bank.spojení: ČS a.s.Zlín 
1483094359/0800 

IČ: 00287342 E-mail: obeckuh@volny.cz 
Datová schránka: bs9bdhn 

Tel:  573 385 129 
         573 385 069 

ČNB Brno 
94-8316691/0710 

DIČ: CZ00287342 Internet: 
www.kostelecuholesova.cz 

Fax:  573 385 069 
 

 
 

Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání v souladu s ust. § 16 „InfZ“, a to ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Zlínského kraje 
prostřednictvím Obecního úřadu v Kostelci u Holešova.  
 
 
 
 
Ing. Petr Hlobil, v.r.  
starosta obce                             otisk úředního razítka 
 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
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