
OBEC MARTINICE
Martinice 16

769 01 HOLEŠOV
IČO: 00287482

    Vážený pan
Marian Staroba

         Martinice 161
          769 01 Holešov

Číslo jednací: OM - 41/2021
V Martinicích dne: 2. 5. 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 15. 2. 2021 prostřednictvím Obecního
úřadu Martinice, Martinice 16, Holešov 769 01 ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21,
Zlín 761 90 odpovídáme následovně:

Dne 31. 1. 2021 jste nám doručil žádost na základě zákona č. 106/1999 Sb., a ptal jste se, „Za co
obec utratila částku 2 271 Kč z obecního účtu číslo 7524691/0100 dne 18.2.2019.“ 
Vaši žádost jsme zaevidovali pod číslem jednacím OM-41/2021. 

Dne 15.2. 2021 jste od Obce Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov, obdržel pod číslem jednacím
OM-41/2021 „Oznámení  o  výši  úhrady  ze  poskytnutí  informací  podle  §  17  odst.  3  zákona  č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,“ kdy po Vás
Obec  Martinice  požadovala  úhradu  za  vyhledání  Vámi  požadované  informace.  Dále  Vás  obec
vyzvala,  abyste  si  jako  zastupitel  na  základě  zákona  o  obcích  č.  128/2000  Sb.,  §  82,  přišel
požadovanou informaci vyhledat sám, v úředních hodinách na obecní úřad. Úhradu jste neprovedl
ani jste si nepřišel požadovanou informaci sám osobně vyhledat.

Na to jste dne 15. 2. 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. 

Dne  9.4.  2021  jsme  od  Krajského  úřadu  Zlínského  kraje, Odboru  právního  a  Krajského
živnostenského  úřadu,  oddělení  státního  občanství  a  přestupků,  pod  čj.  KUZL 23343/2021  a
spisovou  značkou  KUSP  8837/2021  PŽÚ,  obdrželi  Výzvu  k  předložení  úplného  spisového
materiálu. 



Na základě této Výzvy Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Obec Martinice, Martinice 16, Holešov 769 01, uhradila dne 18.2.2019 z č.ú. 7524691/0100
částku 2 271 Kč za čistící prostředky. 

 
Vyřízení  a  sepsání  odpovědí  pro  žadatele  pana  Mariana  Starobu,  pro  KÚZLK,  pro  povinně
poskytnuté informace na stránkách www.martinice.cz zabrala pracovníkovi 30 minut času. 

S pozdravem, 

Pavel Fiurášek, v. r. 
starosta obce Martinice 


