
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
zpřístupnění/poskytnutí následujících informací – úplných kopií (včetně příloh):

1. Objednávku (se společností UPOSS spol. s r.o.) vztahující se k zpracování Projektové dokumentace
pro dodatečné povolení stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Hole-
šova“, vč. zajištění všech dokladů a jednání se státní správou. 
2. Smlouvu (se společností UPOSS spol. s r.o.) vztahující se k zpracování Projektové dokumentace pro
dodatečné povolení stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“,
vč. zajištění všech dokladů a jednání se státní správou.
3. informaci: Jaká je sjednaná cena včetně DPH (se společností UPOSS spol. s r.o.) za zpracování
Projektové dokumentace pro dodatečné povolení  stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní  ku-
chyně ZŠ v Kostelci u Holešova“, vč. zajištění všech dokladů a jednání se státní správou ? 
4. informaci: Kdo je zpracovatelem Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) ? (vztaženo ke
stavbě „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“) 
5.  Objednávku nebo Smlouvu vztahující  se  ke  zpracování  Průkazu  energetické  náročnosti  budovy
(PENB) stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova. 
6. Zápis z jednání Rady Obce Kostelec u Holešova nebo Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Kostelec
u Holešova obsahující schválení zpracování (společností UPOSS spol. s r.o.) Projektové dokumentace
pro dodatečné povolení stavby „Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Hole-
šova“, vč. zajištění všech dokladů a jednání se státní správou 
7. Informování členů rady Obce Kostelec u Holešova ze dne 27.10.2021 o tom, že dne 26. 10. 2021
stavební úřad vydal Oznámení o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby „Rekonstrukce vzducho-
techniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ 

V zákonné lhůtě byla žádost vyřízena takto:
K bodu 4 žádosti sděleno, že Průkaz energetické náročnosti budovy vztaženo ke stavbě „Rekonstrukce
vzduchotechniky školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova“ zpracovala společnost TESPORA profi
s.r.o.
K bodu 5 žádosti poskytnuta objednávka Energetického posudku, jehož součástí byl PENB s anony-
mizací podpisu starostky.
K bodu 7 žádosti sděleno, že členové Rady obce Kostelec u Holešova byli o vydaném Oznámení o za-
hájení  řízení  o  nařízení  odstranění  stavby  „Rekonstrukce  vzduchotechniky  školní  kuchyně  ZŠ  v
Kostelci u Holešova“ informováni telefonicky.

Přiloženým rozhodnutím o odmítnutí části žádosti bylo odmítnuto poskytnutí informací dle bodu 1, 2,
3 a 6 žádosti z důvodu jejich dosavadní neexistence a podpis starostky na objednávce Energetického
posudku (bod 5).
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