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Č.j.: 304/2021 
 
Vyřízení „Odvolání – žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím.“ 
 
Dne 16. 8. 2021 bylo pod číslem jednacím Obci Kozojedy doručeno „Odvolání – žádost o informaci 

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“ proti vyřizování žádosti o 

informace ze dne 23. 7. 2021. 

Odvolání bylo postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje, ten si vyžádal doplnění spisu, 

které mu bylo doručeno pod č.j. 270/2021 dne 27.8.2021. 

Krajský úřad vydal pod číslem jednacím 110086/2021/KUSK Rozhodnutí, ve kterém se nejdříve 

zabýval obsahem odvolání, a konstatuje, že se nejedná o odvolání ve smyslu § 16 InfZ, neboť nebylo 

vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace, ale o stížnost ve smyslu § 16a odst. 1 InfZ, proto je 

v něm rozhodováno o stížnosti, ne o odvolání. Po přezkoumání dokumentů konstatoval, že stížnost 

je oprávněná pouze částečně. 

Ve smyslu rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje uvádím následující. 

K bodu 1. 

Žádám o zaslání smluv mezi obcí Kozojedy a panem V. Vávrou, paní J. Voříškovou a panem T. 
Rychtou. 
Kopie objednávky pro pana T. Rychtu byla v odpovědi z 5. 8. 2021 poskytnuta. Smlouvy s panem 

Vávrou a paní Voříškovou nebyly žadateli poskytnuty, protože pracují na základě ústní dohody a 

nelze je tudíž poskytnout. Odvolací orgán konstatoval, že námitky žadatele jsou pouhou polemikou 

s obsahem odpovědi a právním názorem žadatele, což ve smyslu InfZ není relevantní. 

K bodu 2. 

Žádám o sdělení, jakou částku obdržela obec Kozojedy za pronájem honebních pozemků ( lesních i 

polních) od roku 2000 a kdy tato částka byla připsána na účet obce. 

Informace byla poskytnuta částečně, a to od roku 2003 do roku 2021: 

Každoročně 2557,- Kč (za roky 2003 – 2013 27.2.2013, 19.5.2014, 2.7.2015, 8.3.2016, 10.5.2017, 

5.4.2018, 9.4.2019, 10.3.2020, 11.3.2021). 

Výpisy od roku 2000 do roku 2002 nejsou k dispozici, proto je poskytnutí této části informace 

odmítnuto 

K bodu 3. 

Kdy a kde  ( datum) byly zveřejněny smlouvy dle  § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek.  Na zakázky realizované obcí od roku 2000.  



www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-kozojedy_6068/ 

Zateplení budovy obecního úřadu v obci Kozojedy – zveřejněno 20. 4. 2018 

Výstavba zázemí hřišť, WC a sklad v obci Kozojedy – zveřejněno 30. 1. 2020 

Výstavba multifunkčního hřiště v obci Kozojedy – zveřejněno 19. 9. 2019 

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ v obci Kozojedy – zveřejněno 8. 8. 2019 

Rekonstrukce tělocvičny v obci Kozojedy – zveřejněno 22. 5. 2019 

Pořízení kompostérů pro občany obce Kozojedy – zveřejněno 16. 6. 2021 

K tomu odvolací orgán dodává, že za období od r. 2000 do 30.6.2006 tato informace ani nemůže 

existovat, neboť dle zákona č. 199/1994 Sb., a dle zákona č. 40/2004 Sb., které v té době 

upravovaly zadávání veřejných zakázek, se smlouvy nezveřejňovala, proto je poskytnutí informace 

ve smyslu InfZ částečně odmítnuto. 

K bodu 4. 

Zaslání aktuálně platné pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky, patřící obci Kozojedy. 

Kopie smlouvy byla v odpovědi z 5. 8. 2021 poskytnuta a odvolací orgán postup obce potvrdil a  

konstatuje, že se jedná pouze o polemiku s obsahem odpovědi a právní názor žadatele, což ve 

smyslu InfZ není relevantní, proto je v tomto rozsahu stížnost zcela neoprávněná. 

 

 

 
 
V Kozojedech 20. 9. 2021 
 

Pavel Piller 
starosta obce Kozojedy 
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