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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 23.05.2020
Vážená paní
,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 23.05.2020
prostřednictvím elektronické adresy podatelny doručena Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „informační zákon“). Jelikož Vaše žádost neobsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla jste v zákonné lhůtě dle ust. § 14 odst. 5 písm. a) informačního zákona
vyzvána k jejich doplnění. Vámi doplněná a upřesněná žádost byla ÚMČ BS doručena dne
16.06.2020.
Ve své žádosti jste požadovala poskytnutí informací ohledně počtu voličů zapsaných do dodatku
stálého seznamu voličů městského úřadu. Ve své žádosti jste žádala zaslání následujících informací:
a) počet voličů, zapsaných ke dni voleb do zastupitelstva městské části v roce 2018 v dodatku
ke stálému seznamu voličů;
b) počet kandidátů v komunálních volbách v roce 2018, kteří měli občanství jiného členského
státu EU než ČR;
c) počet zvolených zastupitelů, kteří měli občanství jiného členského státu EU než ČR.
Dále jste žádala informaci, zda jsou Vámi požadované informace centrálně shromažďovány
Ministerstvem vnitra. Pokud ano, žádala jste o zaslání odkazu na zodpovědnou osobu.
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Ad bod a)
Pro volby do zastupitelstev obcí bylo v roce 2018 do dodatku stálého seznamu voličů zapsáno
92 občanů EU.
Ad bod b)
Kandidátů, kteří neměli státní občanství ČR ve volbách v roce 2018, bylo 6. Všichni splňovali
podmínku trvalého bydliště na území městské části Brno-střed.

-2Ad bod c)
Ve volbách v roce 2018 nebyl zvolen žádný z kandidátů s občanstvím jiného členského státu EU
než ČR.
Informace o počtu zapsaných voličů EU a počtu voličů EU, kteří odvolili, se odesílá na Krajský
úřad Jihomoravského kraje. Není nám známo, zda si tyto informace ponechávají nebo je následně
postupují Ministerstvu vnitra. ÚMČ BS s Ministerstvem vnitra komunikuje prostřednictvím
elektronické adresy: volby@mvcr.cz, prostřednictvím datové schránky: 6bnaawp, případně
prostřednictvím telefonních čísel: 974 817 361 nebo 974 817 378.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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