Dodatek č. 2
k Metodice k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků
od 1. ledna 2014
(Metodika a její Dodatek č. 1 jsou zveřejněny na adrese http://www.mvcr.cz/
clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx)
ad II. Vedení seznamu voličů
a) poskytování seznamu voličů v členění podle volebních okrsků
Obecně platí, že volební okrsky (jejich hranice, vyznačené v RÚIAN) nelze měnit
v době od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební
komisí (§ 26 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.).
Editaci ostatních prvků RÚIAN ale lze provádět v ISÚI i nadále a je to dokonce
velmi žádoucí. Doporučujeme zejména kontrolu definičních bodů adresních míst.
Adresní místa bez definičních bodů adresního místa se nezařadí do žádného
volebního okrsku (nestačí mít zadán definiční bod stavebního objektu, skutečně musí
být zadán definiční bod každého adresního místa). Proto je nutné adresní místa
zkontrolovat, opravit (doplnit definiční bod), případně taková adresní místa zrušit.
Pokud na kontrolu adresních míst bez definičních bodů rezignujete, v poskytnutém
seznamu voličů nebudou voliči, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na adresních
místech bez definičních bodů, zařazení do volebního okrsku. V těchto případech si
musí obecní úřad následně v seznamu voličů provést úpravy a voliče do příslušného
volebního okrsku zařadit sám dle místa trvalého pobytu.
Upozorňujeme, že z provozních důvodů na straně systému pro generování seznamů
voličů se do seznamů voličů nyní promítají úpravy provedené obcemi v ISÚI pouze
jednou za měsíc (vždy k druhému dni v měsíci). Jedná se o přechodné řešení.
V cílovém stavu bude zajištěna denní aktualizace dat. Termín dosažení cílového
stavu není ale v současnosti znám. V této věci Vás budeme dále informovat.
Pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24. 5 2014,
však byla data z RÚIAN mimořádně aktualizována i k datu 11. 5. 2014.
V generovaných seznamech voličů se tento mimořádný export dat o adresních
místech z RÚIAN promítá s dvoudenním zpožděním, tzn. dne 13. 5. 2014. Jinými
slovy:
1) v seznamech voličů, generovaných po 1. 5. 2014 již jsou obsaženy všechny
změny, zavedené obcí v systému ISÚI do 30. 4. 2014;
2) změny, zavedené obcí v ISÚI do 10. 5. 2014, se promítly v seznamech voličů
od úterý 13. 5. 2014.
Proto je mimořádně důležité editaci všech ostatních prvků RÚIAN, zejména
definičních bodů adresních míst, provádět trvale.
O případné další aktualizaci před uzavřením seznamů
do Evropského parlamentu budeme operativně informovat.
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