
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
zodpovězení dotazů:

1.  Seznámila  se  Obec  Kostelec  u  Holešova  s  článkem  na www.kostelecuholesova.eu  :  PROČ STAROSTKA
POSPÍŠILÍKOVÁ LŽE? 
2. Existuje dokument, který by odůvodňoval zamlčení existence Zahájení řízení o odstranění stavby ze strany
členů Rady Obce Kostelec u Holešova, kdy členové rady obce o Zahájení řízení o odstranění stavby (dle přílohy
02) měli vědět od 27.10.2021 (dle Přílohy 03), avšak na Zastupitelstvu obce dne 14.12.2021 tuto podstatnou
skutečnost zamlčeli ? 
3. Vztahuje se ke starostce Obce Kostelec u Holešova v návaznosti  na BOD 1 a 2 tohoto podání myšlenka
„Demokracie by měla být zřízením jenom pro slušné lidi!“ prezentovaná Obcí Kostelec u Holešova v periodiku
KOSTKA 4/2021
4. Vztahuje se k místostarostovi Obce Kostelec u Holešova v návaznosti na BOD 1 a 2 tohoto podání myšlenka
„Demokracie by měla být zřízením jenom pro slušné lidi!“ prezentovaná Obcí Kostelec u Holešova v periodiku
KOSTKA 4/2021 (dle přílohy 04) ?

Povinný subjekt zaslal odpověď na otázku dle bodu 1 žádosti, že Obec Kostelec u Holešova, resp.
starostka obce Kostelec u Holešova, zastupující obec navenek v souladu s ust. § 103 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, se s uvedeným článkem neseznámila.
Poskytnutí informací dle bodů 2 – 4 bylo rozhodnutím odmítnuto.
Vzhledem  k tomu,  že  „dokument,  který  by  odůvodňoval  zamlčení  existence  Zahájení  řízení  o
odstranění stavby ze strany členů Rady Obce Kostelec u Holešova“, neexistuje, nelze jej poskytnout.
Otázky uvedené v bodě 3 a 4 žádosti vnímá povinný subjekt jako dotazy na názory a v souladu s ust. §
2 odst. 4 zákona InfZ je odmítá, protože povinnost poskytovat informace se dotazů na názory netýká.
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