
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
tyto informace a dokumenty:

1. úplnou  naskenovanou  kopii  dokumentu:  -  Protokol  o  kontrole  čj.  21273/9.42/21-1  ze  dne
30.8.2021, vystavený Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj ve věci
kontrolovaného  pracoviště  (stavby):  „Rekonstrukce  školní  kotelny  a  vzduchotechnika  školní
kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", spis. zn. I9-2021-1341. 

2. informaci: - Zda byly podány námitky proti kontrolnímu zjištění (tj. vůči Kontrolnímu zjištění v
Protokolu o kontrole čj. 21273/9.42/21-1 ze dne 30.8.2021, vystavený Oblastním inspektorátem
práce  pro  Jihomoravský  kraj  a  Zlínský  kraj)  ve  věci  kontrolovaného  pracoviště  (stavby):
„Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova", spis.
zn. I9-2021-1341. 

3. úplnou naskenovanou kopii dokumentu: - Námitky proti kontrolnímu zjištění (vůči Kontrolnímu
zjištění  v  Protokolu  o  kontrole  čj.  21273/9.42/21-1  ze  dne  30.8.2021,  vystavený  Oblastním
inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj  a Zlínský kraj)  ve věci  kontrolovaného pracoviště
(stavby):  „Rekonstrukce  školní  kotelny  a  vzduchotechnika  školní  kuchyně  ZŠ  v  Kostelci  u
Holešova".

4. úplnou  naskenovanou  kopii  dokumentu:  -  Vyřízení  Námitek  proti  kontrolnímu  zjištění  (vůči
Kontrolnímu  zjištění  v  Protokolu  o  kontrole  čj.  21273/9.42/21-1  ze  dne  30.8.2021,  vystavený
Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj  a Zlínský kraj)  ve věci  kontrolovaného
pracoviště (stavby): „Rekonstrukce školní kotelny a vzduchotechnika školní kuchyně ZŠ v Kostelci
u Holešova", spis. zn. I9-2021-1341. 

5. informaci: - Zda bylo na základě shora provedené kontroly zahájeno správní řízení - Pokud ano,
kým  bylo  zahájeno  a  kdy  bylo  zahájeno  ve  věci  kontrolovaného  pracoviště  (stavby):
„Rekonstrukce  školní  kotelny  a  vzduchotechnika  školní  kuchyně  ZŠ  v  Kostelci  u  Holešova",
kontrolováno Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj), spis. zn. I9-
2021-1341. 

V zákonné lhůtě bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, protože kontrola nebyla vedena proti
obci Kostelec u Holešova.
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