
OBEC MARTINICE
Martinice 16

769 01 HOLEŠOV
IČO: 00287482

    Vážený pan
Marian Staroba

         Martinice 161
          769 01 Holešov

Číslo jednací: OM - 117/2021
V Martinicích dne: 29. 3. 2021

Věc: Odpověď na Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 
106/1999 Sb. a poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane Starobo, 

na Vaši stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, kterou jste podal dne 24. 3. 2021 prostřednictvím Obecního
úřadu Martinice, Martinice 16, Holešov 769 01 ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21,
Zlín 761 90 jsme zaevidovali pod č.j. OM-117/2021. 

Dne 10. 2. 2021 jste nám měl podle Vašich slov doručit žádost, kdy jste požadoval „Dokumenty
výběrového  řízení  –  Oprava  nátěru  ZŠ.“  Žádnou  takovou  žádost  jsme  od Vám neobdrželi  ani
písemnou ani ústní formou. Proto jsme dne 22.3. pod č.j. 92/2021  Vaši žádost odmítli, a odmítnutí
žádosti jsme Vám zaslali elektronickou formou i jsme jej zveřejnili na úřední desce v sekci Povinné
informace: 
ttp://www.martinice.cz/images/urednideska/povinne_informace/106_2021/
OM_92_2021_odmitnuti_zadosti_nater_ZS.pdf

Až jste dne 24. 3. 2021 poslal na Krajský úřad Zlínského kraje stížnost  na postup při vyřizování
žádosti o informace podle  § 16a zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
zaevidovali jsme Vaši stížnost pod číslem jednacím OM-117/2021. 

Na Vaši stížnost, kterou jsme zaevidovali pod č.j. OM-117/2021, kterou jste dne 24.3. doručil
na krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, s tím, že jste od Obce Martinice
neobdržel  odpověď na  Vaši  žádost  o  poskytnutí  „dokumentů  výběrového  řízení  –  oprava
nátěru zš“ odpovídáme následovně:

Odkazujeme Vás na veřejně přístupný zdroj. Zde naleznete Vámi požadované informace:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-martinice_5491/oprava-a-nater-
fasady_34134/



Vyřízení,  vyhledání  a  sepsání  odpovědí  pro  žadatele  pana  Mariana  Starobu,  pro  KÚZLK,  pro
povinně poskytnuté informace na stránkách www.martinice.cz zabrala pracovníkovi 40 minut času.

S pozdravem, 

Pavel Fiurášek, v. r. 
starosta obce Martinice 


