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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvu vnitra, které je jako státní orgán ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
povinným subjektem, byla dne 22. listopadu 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informací podle tohoto zákona. Požadujete předložení dotazů Městského úřadu Ostrov
Ministerstvu vnitra ve věci vyhlášení místního referenda a odpovědi Ministerstva vnitra
na tyto dotazy, dále předložení dotazu Městského úřadu Ostrov na relevantnost otázky
„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města neschválilo změnu územního plánu č. 3?“
a zhodnocení této otázky ze strany Ministerstva vnitra. K Vaší žádosti sdělujeme
následující:
K otázce č. 1
Dotazy Městského úřadu Ostrov Ministerstvu vnitra ve věci vyhlášení místního
referenda
Ministerstvu vnitra bylo dne 4. listopadu 2021 oznámeno starostou města
Ostrov vyhlášení místního referenda z rozhodnutí Zastupitelstva města Ostrov
a stanovení doby jeho konaní na den 10. prosince 2021. Jednalo se o splnění
oznamovací povinnosti starosty podle § 47 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dále Ministerstvo vnitra obdrželo od tajemnice Městského úřadu Ostrov dne 10.
listopadu 2021 žádost o posouzení návrhu hlasovacího lístku pro vyhlášené místní
referendum a následně dne 26. listopadu 2021 žádost o metodickou pomoc
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky. Výše uvedené
připojujeme v příloze.
K otázce č. 2
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Odpovědi Ministerstva vnitra na dotazy Městského úřadu Ostrov
Ministerstvo vnitra nemá povinnost se vyjadřovat k obdrženým oznámením
o vyhlášení místního referenda. K tomuto oznámení tedy žádná odpověď zaslána
nebyla.
Pokud jde o žádost o posouzení hlasovacího lístku pro místní referendum, tak
v této věci odbor voleb poskytl stanovisko přípisem ze dne 15. listopadu 2021, č. j. MV184441-2/OV-2021. K problematice místního referenda a vyhlášeného nouzového
stavu se odbor voleb vyjádřil přípisem ze dne 29. listopadu 2021 pod č. j. MV-1937782/OV-2021. Uvedená stanoviska rovněž připojujeme.
Co se týče Vašich dotazů pod č. 3 a 4, požadované informace se neposkytují,
neboť Ministerstvo vnitra jimi nedisponuje (viz samostatné rozhodnutí o odmítnutí
žádosti č. j. MV-191239-4/OV-2021).
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