
OBEC MARTINICE
Martinice 16

769 01 HOLEŠOV
IČO: 00287482

    Vážený pan
Marian Staroba

         Martinice 161
          769 01 Holešov

Číslo jednací: OM - 175/2020
V Martinicích dne: 15. 4. 2021

Věc: Příkaz Zlínského kraje, Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu, oddělení 
státního občanství a přestupků, poskytnout informace na základě zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Starobo, 

dne  2.11.2020  jste  od  Obce  Martinice,  Martinice  16,  769  01  Holešov,  na  základě  zákona  č.
106/1999 Sb. požadoval informace, a to ověřený zápis ze ZOM ze dne 9.1.2020. 

Na Vaši žádost jsme dne 3.11. 2020 reagovali písemností pod č.j.  OM-175/2020, kdy jsme Vás
vyzvali, abyste jako zastupitel dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. využil svého práva nahlížet do
dokumentace  a  předmětný  zápis  si  přišel  vyhledat  a  prohlédnout  v  úředních  hodinách  Obce
Martinice přímo na obecní úřad. Dále Vám obec sdělila, že pokud tohoto svého práva nevyužijete,
požaduje po Vás Obec Martinice správní poplatek dle Sazebníku úhrad nákladů na poskytování
informací, které schválilo ZOM dne 28.1.2019 podle § 17 odst. 3 InfZ . 
Na základě OZ č. 89/2012 Sb., § 159 odst. 1 s péčí řádného hospodáře, jsme vyčíslili náklady na
zjištění požadované informace na 200 Kč. 

Nevyužil  jste  svého  práva  přijít  na  obecní  úřad  osobně  a  požadované  informace  jste  si  sám
nevyhledal, ani jste neuhradil požadovanou částku 200 Kč. 

Na naši odpověď č.j. OM-175/2020 jste dne 9.12.2020 podal stížnost ke krajskému úřadu na postup
povinného subjektu k odvolacímu orgánu. 

Odvolací orgán se zabýval otázkou, zda byla stížnost vyřízena a informace žadateli poskytnuta. 

Po přezkoumání Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu a oddělení státního občanství
a  přestupků jsme  dne  8.4.2021 obdrželi  ROZHODNUTÍ,  č.j.KUZL81209/2020,  spisová  značka
KUSP 81209/2020 PŽÚ, kdy nám Krajský úřad přikázal poskytnout Vám požadovanou informaci
do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

V příloze proto najdete ověřený zápis ze ZOM ze dne 9.1.2020.

Příloha byla žadateli odeslána elektronickou formou na jeho email. 



Vyřízení,  vyhledání  a  sepsání  odpovědí  pro  žadatele    pana  Mariana  Starobu,   pro  KÚZLK,  pro  
povinně poskytnuté informace na stránkách www.martinice.cz zabrala pracovníkovi 60 minut času.

S pozdravem, 

Pavel Fiurášek, v. r. 
starosta obce Martinice 


