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Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Oddělení právního a metodického řízení voleb odboru voleb Ministerstva vnitra
obdrželo dne 30. srpna 2018 Vaši žádost o informace, kolik kandidátů zapsaných
na kandidátních listinách ve volbách do zastupitelstva města Teplice nemá trvalý pobyt
na území obce, ale pouze přihlášení k registrovanému přechodnému pobytu. Dále žádáte
o informaci, za které volební strany tito kandidáti kandidují, a o počet osob vedených
v seznamu voličů, které nemají trvalý pobyt, ale registrovaný přechodný pobyt na území
města Teplice.
V této věci sdělujeme, že Vámi požadované informace se nevztahují k působnosti
Ministerstva vnitra, jehož úkoly pro volby do zastupitelstev obcí jsou stanoveny zejména
v § 8 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"). Ministerstvo vnitra nedisponuje
údaji o jednotlivých kandidátech, kandidátních listinách ani počtu osob na seznamu voličů
obce.
S ohledem na tuto skutečnost je dán důvod podle § 14 odst. 5 písm. c)
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
k odložení Vaší žádosti.
Požadovanými informacemi disponuje Magistrát města Teplice, který jakožto
registrační úřad podle § 12 odst. 1 písm. a) volebního zákona, projednává a registruje
kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce města Teplice. Rovněž právě tento úřad
na základě § 14 odst. 1 písm. b) volebního zákona vede stálý seznam voličů a jeho dodatek.
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