
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb o svobodném poskytnutí informací.

žadatel:
č.p. Kostelec ti Holešova. DS:

adresát žádosti: Obecní úřad Kostelec ti i lolešova. DS: hs9bdhn

Kostelec ti l-lolešova 29. záři 2022

Krajský úřad Zlínského kraje ve svém dokumentu č.j. KUZL 81179/2022, sp. zn. KUSP

5401/2022 ZPZE-JH ze dne 27.9.2022. kromě jiného uvádí.,,.. rozhodnu/í Obecního úřadu
Rymice čj RYMIC‘E-]56/2022-MABARze dne 3. 3. 2022, které bylo předáno Krajskému

úřadu starostkou Obce Kostelec u JJolešova ‚ zcí Obecním úřadě Kostelec‘ u holešova po

ukončeníjednáni dne 23. 9. 2022...‘ V návaznosti na výše uvedenou skutečnost a ve smyslu

zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím \‘ás tímto žádáme o informace v
preferované elektronické verzi (pdí):

Požadované informace:

Kompletní Rozhodnutí Obecního úřadu Rymice čj. RYMICE-156/2022-MABAR ze dne
3.3.2022 ato včetně:

• dokladu či vyznačeni nabytí právní moci Rozhodnutí

• dokladu(ů) o doručení Rozhodnutí
• nřínadných dalších dokumentů majících souvislost s Rozhodnutím.

ORECH ÚFAD
:‘i lovor

TELEC U HOLEŠOVA

Do‘ 3]. 09, 2022

PřiJc:. 4/O/C‘



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

zastoupený
768 43 Kostelec ti Holešova čp.

Čislojednací: Oprávnčná úřední osoba Telefon: e-mail: Datum:
OUKUI-I-l048!2022 RNDr. Marcela Pospišilikoá 724 184 620 ohecíěkosteIecuholesova.cz 13.10.2022

Odpověd‘ na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, veznění pozdějších předpisů

Obec Kostelec u l-lolešova, zastoupená starostkou obce RNDr. Marcelou Pospíšilíkovou, obdržela dne
29.09.2022 vaší žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (lnfZ), kde požadujete

• Kompletní Rozhodnutí Qhecního úřadu Rv,nice čj. RYMJCE-156ĺ2022-MA BAR ze dne 3.3.2022 a

W včetně: dokladu či vyznačení nabytí právní moci Rozhodnuti

• dokladu(4) o doručení Rozhodnuli

• případných k:1š leh dokumentů majících souvislost s Rozhodnutím

V příloze Vám zasíláme:
• doklad o doručeni předmětného rozhodnutí
• předmětné rozhodnutí s nabytím právní moci, které bylo starostce obce Kostelec u Holešova

předáno osobně dne 21.3.2022

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ve věci poskytujeme S anonymizací podpisu, přikládáme rozhodnutí
o částečném odmítnutí žádosti.

RNDr. Marcela Pospíšilíková
starostka obce otisk úředního razítka

podepsáno elektronicky
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