
OBEC MARTINICE
Martinice 16

769 01 HOLEŠOV
IČO: 00287482

   Vážená paní
        Ing. Bc. Andrea Czvalingová

                              Martinice 180
                    769 01 Holešov

Číslo jednací: OM - 97/2021
V Martinicích dne: 22. 3. 2021

Věc: Odpověď na výzvu Zlínského kraje ve věci poskytnutí informací na základě na Stížnosti 
na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní Czvalingová,  

na Vaši stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou jste podala dne 2. 3. 2021 ke Krajskému
úřadu Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, Zlín 761 90 ohledně Vaši žádosti o „zaslání přehledu
všech vyložených finanční prostředků za cestu (za zahradnictvím ARBO na pozemku 545/1 za
roky 2017/20218/2019/2020 – zhotovení cesty firmou, právní služby, vypracování projektové
dokumentace, správní poplatky, pokuty)“ vyjadřujeme následující stanovisko. 

Dne 6.12. 2020 jsme od Vás obdrželi Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb.  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  kdy  jste  žádala  „zaslání  přehledu  všech  vyložených
finanční  prostředků  za  cestu  (za  zahradnictvím  ARBO  na  pozemku  545/1  za  roky
2017/20218/2019/2020  –  zhotovení  cesty  firmou,  právní  služby,  vypracování  projektové
dokumentace,  správní  poplatky,  pokuty).“  Vaši  žádost  jsme  zaevidovali  pod  číslem  OM-
308/2020.

Jelikož se jednalo o mimořádně rozsáhlé vyhledávání,  podle § 17 odst.  3 InfZ mohou povinné
subjekty požadovat v souvislosti s poskytování informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout
náklady  spojené  s pořízením  kopií,  opatřením  technických  nosičů  dat  a  s odesláním  informací
žadateli.  ZOM schválilo dne 28. 1. 2019 usnesením č. 01/2019 dle § 5 odst. 1 písm. f) InfZ
Sazebník  úhrad  nákladů  za  poskytování  informací (tento  sazebník  je  dostupný  dálkovým
přístupem na webových stránkách obce.) Na základě toho Vás Obec Martinice dne 18. 12. 2020
pod č.j. OM-308/2020 vyzvala k úhradě částky 600 Kč na účet obce č. 7524691/0100, VS 308
právě za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. 



Na naši výzvu k úhradě ze dne 18.12 2020, č.j. OM-308/2020 jste podala stížnost ke Krajskému
úřadu Zlínského kraje ve Zlíně, který dne 3.2.2021 vydal rozhodnutí č.j. 83853/2021, ve kterém
nám bylo přikázáno, abychom Vám ve lhůtě 15 dnů podali informaci. 

Dne 2. 3. 2021 jste podala další stížnost ke Krajskému úřade Zlínského kraje, že Vám informace ze
strany obce opět nebyly poskytnuty. 

Dne 11. 3. 2021 nás Krajský odbor Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad,
oddělení státního občanství a přestupků vyzval, pod č.j.  KUZL 17633/2021 a spisovou značkou
KUSP 83858/2020 PŽÚ, kdy a jak jsme Vám doložily požadované informace.

Na  Vaši  žádost,  o  „zaslání  přehledu  všech  vyložených  finanční  prostředků  za  cestu  (za
zahradnictvím ARBO na  pozemku 545/1  za  roky  2017/20218/2019/2020  –  zhotovení  cesty
firmou, právní služby, vypracování projektové dokumentace, správní poplatky, pokuty)“ Vám
elektronickou formou v příloze zasíláme následující dokumenty:

Seznam  poskytnutých  dokumentů  elektronickou  formou  přiložených  emailové  přílohy  a
poslané žadatelce:

1) Opis dokladu č. 7134
2) Likvidační lístek, VS dokladu 201812
3) Likvidační lístek, VS dokladu 201909
4) Likvidační lístek, VS dokladu 190107

Vyřízení, vyhledání a sepsání odpovědí pro žadatelku   Ing. Bc. Andreu Czvalingovou  , pro KÚZLK,  
pro povinně poskytnuté informace na stránkách www.martinice.cz zabrala pracovníkovi 180 minut
času.

S pozdravem, 

Pavel Fiurášek, v. r. 
starosta obce Martinice 


