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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 90634/2017
spisový znak: KHEJ 87928/2017/kakr/4

datum: 25.07.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 18.07.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje na adresu elektronické podatelny Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jste zároveň doručil osobně dne
21.07.2017 na podatelnu Krajského úřadu, a v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Dotaz zda obecní úřad Hradce ohlásil rozpuštění zastupitelstva obce.
Dobrý den.
31.5.2017 se rozpadlo zastupitelstvo obce Hradce a zatím nebyl ministrem vnitra stanoven termín voleb, k čemuž měl již dvě
možnosti a to 22.6. a 10.7.2017 (Sdělení ministerstva vnitra 184 a 212/2017 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva
obce). Proto se chci zeptat, kdy bylo obecním úřadem Hradce ohlášení o rozpuštění zastupitelstva obce Hradce.

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Hradce byl Krajskému úřadu ze strany obce Hradce doručen dne
23.06.2017. Krajský úřad tento návrh včetně příslušných podkladů zaslal Ministerstvu vnitra ČR podáním ze dne 28.06.2017,
když návrh byl doručen dne 03.07.2017. Nové volby je pak ministr vnitra povinen vyhlásit dle § 58 odst. 4 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů do 30 dnů po obdržení předmětného návrhu.
Vzhledem k nutnosti dodržení zákonem daných postupů a lhůt (zejména lhůty pro podávání kandidátních listin, jejich případný
soudní přezkum, atd.), lze předpokládat, že se nové volby v obci Hradce uskuteční nejdříve v průběhu podzimu 2017.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky
- podepsáno elektronicky –
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