
Obecní úřad Kostelec u Holešova
             768 43 Kostelec u Holešova čp. 58 

Společnost NY legal s.r.o., IČ 04761944
Vojtěšská 211/6
110 00 Praha 1 - Nové Město 

Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba Telefon: e-mail: Datum:
OUKUH-860/2022 RNDr. Marcela Pospíšilíková 724 184 620 obec@kostelecuholesova.cz 25.08.2022

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Kostelec u Holešova jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „InfZ“),  posoudil  vaši 
žádost o poskytnutí informací ze dne 10.08.2022, kde požadujete poskytnutí těchto informací

 Starostka o Obce Kostelec u Holešova v periodiku KOSTKA č. 2/2022 na straně 7 uvádí: CITACE:  
„Statické posouzení starostka obce od projektanta obdržela 16. 7. 2021, tedy v průběhu stavby“
 Věděl o tom, že dne 16. 7. 2021 starostka obce od projektanta obdržela STATICKÉ POSOUZENÍ, i  
místostarosta Hlobil ? Pokud ano, kdy se o skutečnosti místostarosta Hlobil dozvěděl, že dne 16. 7.  
2021 starostka obce od projektanta obdržela STATICKÉ POSOUZENÍ ? 
 Starostka o Obce Kostelec u Holešova v periodiku KOSTKA č. 2/2022 na straně 7 uvádí: CITACE:  
„Statické posouzení starostka obce od projektanta obdržela 16. 7. 2021, tedy v průběhu stavby“ 
 Informovala  starostka  Obce  Kostelec  u  Holešova  členy  Rady  Obce  Kostelec  u  Holešova  na 
nejbližším zasedání Rady Obce Kostelec u Holešova po datu 16.7.2021, že dne 16.7.2021 starostka 
obce od projektanta obdržela STATICKÉ POSOUZENÍ? Pokud ano, v kterém konkrétním Zápisu Rady 
Obce Kostelec u Holešova je toto zaznamenáno ? 
 Starostka o Obce Kostelec u Holešova v periodiku KOSTKA č. 2/2022 na straně 7 uvádí: CITACE:  
„Statické posouzení starostka obce od projektanta obdržela 16. 7. 2021, tedy v průběhu stavby“ 
 Informovala starostka Obce Kostelec u Holešova členy Zastupitelstva Obce Kostelec u Holešova na 
nejbližším zasedání Zastupitelstva Obce Kostelec u Holešova po datu 16.7.2021, že dne 16.7.2021 
starostka obce od projektanta obdržela STATICKÉ POSOUZENÍ ? Pokud ano, v kterém konkrétním 
Zápisu Zastupitelstva Obce Kostelec u Holešova je toto zaznamenáno ? 

a v souladu s § 15 odst. 1 InfZ a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl tak, že výše citovaná žádost se odmítá.

Odůvodnění:

Právo na poskytování informací upravuje zákon InfZ.  Dle § 3 odst. 3 zákona InfZ se informací pro 
účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část  v jakékoliv podobě,  zaznamenaný na  
jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické 
podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. 

Bank.spojení: ČS a.s.Zlín
1483094359/0800

IČ: 00287342 E-mail: obec  @kostelecuholesova  .cz  
Datová schránka: bs9bdhn

Tel:  573 385 129
         573 385 069

ČNB Brno
94-8316691/0710

DIČ: CZ00287342 Internet: www.kostelecuholesova.cz Fax:  573 385 069

http://www.kostelecuholesova.cz/
mailto:obec@kostelecuholesova.cz


Pokud by Obec Kostelec u Holešova měla k dispozici informace, o které žádáte, byla by povinna tyto 
informace poskytnout, vyjma těch případů, na něž by dopadala ust. § 7 až § 11 zákona InfZ, případně 
ustanovení některých zvláštních zákonů. Kromě důvodů uvedených v těchto ustanoveních zákona InfZ 
je možné žádost o informace odmítnout i z jiných, v zákoně výslovně neuvedených důvodů, které jsou 
však  natolik  významné,  že  neumožňují  žádosti  vyhovět,  např.  když  povinný  subjekt  žadatelem 
požadovanou informací nedisponuje. 
Jak vyplývá z výše uvedeného, je jedním ze základních požadavků požadavek, aby informace byla 
zaznamenána. Z toho lze dovodit, že informační povinnost se může vztahovat pouze k informacím 
reálně existujícím, neboť podle zákona InfZ musí informace splnit oba zákonné znaky. Musí se jednat  
o „obsah nebo jeho část“, který je určitým způsobem „zaznamenán“, tj. zachycen tak, aby mohl být 
kdykoliv  v identické  podobě  znovu  zjištěn.  Musí  se  jednat  o  informaci,  kterou  povinný  subjekt 
disponuje a týká se jeho působnosti.

O tom, že by místostarosta o této skutečnosti věděl, ani o informování členů rady či zastupitelstva  
obce neexistuje žádný záznam.
Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nedisponuje žádnou z požadovaných informací ve smyslu § 3 
odst. 3 zákona InfZ, nemůže vám ji poskytnout, a proto vaši žádost odmítá.

Podle § 15 odst. 1 InfZ pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro  
vyřízení  žádosti  rozhodnutí  o  odmítnutí  žádosti,  popřípadě  o  odmítnutí  části  žádosti,  s výjimkou 
případů, kdy se žádost odloží.

Dále sdělujeme, že doprovodná informace o poskytnutí této informace bude zveřejněna na stránkách 
obce do 15 dnů od jejího poskytnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 InfZ a v souladu s § 83 odst. 1 správního řádu podat do 15 
dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím 
Obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet ode dne následujícího 
po dni doručení tohoto rozhodnutí.

RNDr. Marcela Pospíšilíková
starostka obce otisk úředního razítka

podepsáno elektronicky
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