
Obecní úřad Kostelec u Holešova
             768 43 Kostelec u Holešova čp. 58 

Doprovodná informace k žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)

Obec Kostelec u Holešova obdržela žádost o poskytnutí informace dle zákona InfZ, kde se jedná o po-
skytnutí dále popsaných žádostí o informace formou odpovědi na otázky:

Žádost o poskytnutí informace č. 1:
Obec Kostelec u Holešova, a to podáním ze dne 25. listopadu 2021 prostřednictvím advokáta Mgr. Fi-
lip Petráš, adresované společnosti ABV flow s.r.o., v daném podání vůči společnosti NY legal s.r.o.
uvedla v bodu 1 uvedeného podání, že
- CITACE
- Podání podnětu k České advokátní komoře, respektive k Ministerstvu spravedlnosti České republiky,
je poté možné zvážit spíše ve vztahu k obchodní společnosti NY legal s.r.o., IČO: 04761 944, se síd-
lem: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, a to vzhledem k podezření z možného neoprávněného posky-
tování právních služeb.
- KONEC CITACE
otázka č. 1:
- kdo, tj. která konkrétní osoba ze strany Obce Kostelec u Holešova, schválila podání ze dne 25. lis-
topadu 2021 obsahující shora uvedenou CITACI vztahující se ke společnosti NY legal s.r.o.?

Žádost o poskytnutí informace č. 2:
Obec Kostelec u Holešova, a to podáním ze dne 25. listopadu 2021 prostřednictvím advokáta Mgr. Fi-
lip Petráš, adresované společnosti ABV flow s.r.o., v daném podání vůči společnosti NY legal s.r.o.
uvedla v bodu 1 uvedeného podání, že
- CITACE
- Podání podnětu k České advokátní komoře, respektive k Ministerstvu spravedlnosti České republiky,
je poté možné zvážit spíše ve vztahu k obchodní společnosti NY legal s.r.o., IČO: 047, 61 944, se síd-
lem: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, a to vzhledem k podezření z možného neoprávněného posky-
tování právních služeb.
- KONEC CITACE
otázka č. 2:
- jaká je cena bez DPH, která je nebo bude zaplacena advokátovi za zpracování jeho podání ze dne
25. listopadu 2021 obsahující shora uvedenou CITACI vztahující se ke společnosti NY legal s.r.o.?

Žádost o poskytnutí informace č. 3:
Obec Kostelec u Holešova, a to podáním ze dne 25. listopadu 2021 prostřednictvím advokáta Mgr. Fi-
lip Petráš, adresované společnosti ABV flow s.r.o., v daném podání vůči společnosti NY legal s.r.o.
uvedla v bodu 1 uvedeného podání, že
- CITACE
- Podání podnětu k České advokátní komoře, respektive k Ministerstvu spravedlnosti České republiky,
je poté možné zvážit spíše ve vztahu k obchodní společnosti NY legal s.r.o., IČO: 04761 944, se síd-
lem: Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, a to vzhledem k podezření z možného neoprávněného posky-
tování právních služeb.
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- KONEC CITACE
Společnost NY legal s.r.o. žádá o poskytnutí níže uvedené informace, a to formou zaslání dokumentů:
- Předložte veškeré doklady týkající se výběrového řízení na služby advokáta Mgr. Filip Petráš 

V zákonné  lhůtě  byly  poskytnuty  informace  k bodu  1  a  2  žádosti  a  informace  k bodu  3  byly
rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti vyloučeny z důvodu jejich neexistence.
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