
OBEC MARTINICE
Martinice 16

769 01 HOLEŠOV
IČO: 00287482

Vážený pan
Pavel Zlámal
Martinice 94

769 01  HOLEŠOV

Číslo jednací: OM-129/2022
V Martinicích dne: 30. 03. 2022

Věc:   Odpověď na žádost č. OM-129/2022 ze dne 16.03.2022.   

Vážený pane Zlámale,

dne  16.  03.  2022  jste  obci  Martinice,  Martinice  16,  76901  -  Holešov  poslal  žádost  o  osobní
nahlédnutí do následujících spisů: „do projektové a zadávací dokumentace, do smlouvy s firmou
EB-stav, s. r. o., Švermova 192, Zlín-Malenovice, 763 02. Dále jste požadoval rozpočet k uzavřené
smlouvě“.

Na obci jste byl několikrát osobně, poslal jste několik žádostí, stížností i odvolání (viz níže). Obec
Vám  veškeré  podklady,  které  měla  k  dispozici  poskytla.  
Naposledy jste  byl na úřadě v březnu a od obce jste  dostal  kompletní soupis všech finančních
prostředků, které obec Martinice vynaložila na rekonstrukci budovy obchodu vedle obecního úřadu
na p.č. 37. 

V dokumentu  máte  přesně  vyčísleno,  kolik  obec  zaplatila  v  roce  2021  například  za:  stavební
povolení, vytýčení stavby, jaké uhradila správní poplatky, kolik stála montáž a demontáž střechy
budovy  obchodu,  kolik  platila  za  pronájem plošiny,  výběrové  řízení  a  další  údaje.  Jedná  se  o
pětistránkový  dokument  velikosti  A4  na  výšku,  kde  jste  mohl  zjistit  veškeré  finanční  pohyby
ohledně obchodu. 
Dále jste dostal rozpočtové výdaje obce, kde je v paragrafu č. 2141 rozepsané, jaké byly souhrnné
výdaje na obchod. 
Oba dokumenty Vám dáváme opětovně k dispozici, v příloze Vašeho emailu. 

Dále  na  zastupitelstvu  konaném dne 23.02.2002 firma  EB-stav,  s.  r.  o.,   Švermova  192,  Zlín-
Malenovice, 763 02, odstoupila od smlouvy s Obcí Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov. To
znamená, že obec bude muset udělat nové výběrové řízení na zbývající práce spojené s obchodem v
Martinicích na p. č. 37. 



Vážený pane Zlámale, veškeré informace, které měla obec Martinice, Martinice 16, 76901 Holešov,
jsme Vám již poskytli. Proto Vám odpověď zasíláme elektronickou formou na Váš email. 

Postup obce Martinice ve věci vyřizování vašich žádostí, stížností a odvolání: 

Dne 22.7.2021 obec od Vás obdržela žádost, ve které si žádáte o předložení materiálů na obecním
úřadě projektové a zadávací dokumentace na stavební úpravy a rekonstrukci obchodu, p. č. 37,
Martinice (vedle budovy obecního úřadu) a také zápis ze zasedání zastupitelstva obce Martinice
(ZOM) č. 2 ze dne 26.5.2021. Obec žádost přijala pod č. j. OM-260/2021.

Dne 11.8. 2021 Vám obec poslala email s odpovědí, že budete mít připravené všechny dostupné
podklady dne 18.8.2021 ve 14 hodin na obecním úřadě. K osobnímu nahlédnutí jste se dostavil včas
a předložené dokumenty jste si přečetl. 

Dne 23.8.2021 jste poslal obci email, ve kterém vyjadřuje nespokojenost s předloženými materiály,
dle Vašeho  názoru byly nekompletní. Nepřiložil jste však žádnou žádost ani stížnost. 

Dne 9.9.2021 jste zaslal na obec stížnost č. 2. Stížnost jsme zaregistrovali pod č.j. OM-309/2021.
Na  to  Vám  obec  dne  17.9.  poslala  odpověď  na  stížnost,  pod  č.j.  OM-309/2021  že  zadávací
dokumentaci nemá a odkázala jen na profil zadavatele. 

Na to jste dne 27.9.2021 poslal stížnost č. 3, kterou jsme zaevidovali pod. č.j. OM-324/2021. Ve
stížnosti  opět vyjadřujete nespokojenost s odkazem na profil zadavatele a nedůvěru v obec. Měl
jste za to, že obec informacemi disponuje, jen je před Vámi tají. 

Obec Martinice Vám 2.10.2021 odpověděla na stížnost č. 3 pod č.j. OM-321/2021, ve které Vám
sdělila, že pro Vás nemá žádné nové informace než ty, které Vám už napsala a předložila. 

Dne 4.10.2021 jste poslal obci email, ve kterém opět chce požadované informace. 

Obec dne 5.10.2021 Vám obec poslala odmítnutí jeho stížnosti č. 3 pod č.j. OM-324/2021.
Na to krajský úřad po telefonickém hovoru reagoval tak, že obec nedodržela legislativní postup a
správně Vám měla poslat odmítnutí doporučeně s dodejkou.

Obec tak učinila a Vy jste si vyzvedl dopis s dodejkou dne 14.10.2021. 

Dne 15.10.2021 jste se odvolal ke Krajskému úřadu ve Zlíně. Obec odvolání zaregistrovala dne
18.10.2021 pod č.j. OM-356/2021. 

Následně Krajský úřad ve Zlíně vyzval Obec Martinice, aby předložila kompletní spisový materiál.
Obec tak učinila dne 12.12.2021. 

V měsíci lednu jste opět osobně navštívil obecní úřad, kdy jste po starostovi obce opět požadoval
výše uvedené dokumenty. Starosta Vám sdělil, že Vám všechny informace již poskytl. 

Na  to  jste  dne  17.02.2022  podal  na  Krajský  úřad  Zlínského  kraje,  Odbor  právní  a  Krajský
živnostenský úřad zaslal podání, v němž kraj žádáte, aby na Obec Martinice uvalil exekuci, protože
jste dle svého názoru od obce Martinice nedostal dostatečné informace. 

Z Odboru právního a Krajského živnostenského úřadu jste  dostal  vysvětlení,  proč kraj v tomto
případě nemůže na obec Martinice uvalit exekuci. V dokumentu Vám právnička krajského úřadu



vysvětluje, že když jste stížnost podal na kraj až 17.2.2022, podal jste ji opožděně, ne v zákonném
časovém limitu. Zároveň Vám kraj sdělil, že můžete o informaci zažádat znovu. 

V pátek 11.3.2022 jste byl opět osobně na obecním úřadě a obec Vám poskytla ty samé dokumenty,
které Vám posíláme v příloze. 

Dne 16.3.2022 jste poslal další žádost o totožné informace, na který Vám dnes odpovídáme
výše. 

S pozdravem, 

Pavel Fiurášek v. r.
starosta obce Martinice 


