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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,
dne 19. 4. 2019 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon
o svobodném přístupu k informacím“). Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:

1) seznam okrskových volebních komisí, které zasedají a jednají v bezbariérově přístupných místech.
2) seznam bezbariérově přístupných volebních místností.
Dále žádáte o informaci, zda všechna volebním zákonem předepsaná povinná školení členů volebních komisí
v působnosti vašeho kraje probíhají v bezbariérových objektech, splňující definici dle bodu 1) této žádosti.
Krajský úřad jako povinný subjekt Vaši žádost přezkoumal, a dopěl k závěru, že se nevztahuje k jeho
působnosti.
Dle ustanovení § 13 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), krajský úřad sestavuje přehled

o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních
úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) zákona o volbách do Evropského parlamentu, obec zajišťuje pro okrskové
volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky.
Z výše uvedeného je zřejmé, že krajský úřad Vámi požadované informace neshromažďuje, neboť jeho úkolem
v dané věci je toliko shromažďovat informace o telefonním spojení do jednotlivých volebních místností. To,
zda daná volební místnost je či není bezbariérově přístupná, je plně v kompetenci jednotlivých obcí, které jsou
zodpovědné za jejich zajištění pro jednotlivé okrskové volební komise. V případě, že volební místnost není
bezbariérově přístupná, případně pokud se volič nemůže dostavit do volební místnosti z jiných důvodů, je
možné požádat okrskovou volební komisi o přinesení přenosné volební schránky.
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Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že v případě, že

požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do
7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Vzhledem k tomu, že krajský úřad shledal, že požadované informace
se nevztahují k jeho působnosti, nýbrž k působnosti jednotlivých obcí jako volebních orgánů, byla Vaše žádost
o poskytnutí informací odložena.
S pozdravem

(vlastnoruční podpis)
Soukup Petr Mgr., vedoucí odboru

v z. Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí organizačního oddělení
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