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

žadatel:
č.p. (ostelec u l-lolešova, DS;

adresát žádosti: obec Kostelec u Holešova. DS: bs9bdhn

KosteLec u Holešova 7. října 2022

Na jednání ROČ. 14/2022 dne 1.8.2022 bylo v bodě 5 přijato usnesení č. 3/14R/2022.
V návaznosti na výše uvedenou skutečnost a ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím Vás tímto žádáme o informace v preferované elektronické verzi (pdf):

Požadované informace:
1. Jak konkrétně bylo či je plněno usnesení RO Č. 3/14RJ2022?
1 Zda obec Kostelec u Holešova podala žádost o pokáceni stromů, jak je uvedeno

v projednávání bodu 5 ROČ. 14/2022?
(. 3. Zda orgány OZP vydaly rozhodnuti, jak je uvedeno v usnesení ROČ. 3/14R12022?
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!:obec Kostelec ti Holešova
768 43 Kostelec u Holešova Čp. 58

zastoupeny

768 43 Kostelec ti i lolcšova Čp.

r Číslo jednací: Opráněná úřední osoba ielelon: e-mail: DaLtim:

L OtlKUII-106112022 RNDr. MarcelaPospišiliková 724 184 620 obeckostelccuhoIesova.c, 17.102022

Odpověd‘ na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Obec Kostelec ti Holešova, zastoupená starostkou obce RNDr. Marcelou Pospíšilikovou, obdržela dne
07.10.2022 vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inlbrmacíni ve znění
pozdějších předpisů (lnfZ). kde požadujete informace

1..Jak konkrétně bylo či jep/nno usnesení ROČ. 3ĺJ1RJ2O22?
2. Zda obec Kostelec u Holešova podala žádost o pokácení stromü, Jak je uiccie,zo v projednávání
bodu 5 go c. 14/2022?
3. Zda orgány OZP utíti/V řOh(flh?iití.jCJkje uvedeno V I15!IĽSCPIÍ ROČ. 3/14R/2022?

K vaší žádosti sdělujeme. že obec Kostelec u Holešova podala žádost o pokácení stromů, jak bylo
uvedeno v bodu 5 zápisu zjednání Rady obce Kostelec u Holešova č. 14/2022.
Spis byl předán na základě * 14 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Krajskému úřadu Zlínského krajek postupu podle 131 odst. 4 správního řádu.

RNDr. Marcela Pospišiliková
starostka obce otisk úředního razítka

podepsáno elektronicky
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