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Vážená paní

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 7. ledna 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace podle tohoto zákona. Žádáte o sdělení, zda vedení obce Černovice (okres
Plzeň-jih) informovalo Ministerstvo vnitra o poklesu počtu členů zastupitelstva
pod hranici 5 členů.
K Vaší žádosti sdělujeme, že Ministerstvo vnitra ke dni 13. ledna 2022
neobdrželo od vedení obce Černovice (okres Plzeň-jih) žádnou informaci o poklesu
počtu členů zastupitelstva pod hranici 5 členů.
Nad rámec Vaší žádosti o informaci dodáváme, že pokles počtu členů
zastupitelstva obce pod hranici 5 a nejsou-li náhradníci, je podle § 58 odst. 1 písm. b)
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „volební zákon“), důvodem pro
konání nových voleb. Nastane-li důvod pro konání nových voleb, zašle podle § 58
odst. 4 téhož zákona starosta dotčené obce prostřednictvím krajského úřadu návrh
na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Ministerstvu vnitra do 30 dnů ode
dne, ve kterém tento důvod vznikl. Je-li návrh bezvadný, vyhlásí nové volby ministr
vnitra do 30 dnů po obdržení tohoto návrhu.
Je však nutné upozornit na ustanovení § 58 odst. 2 až 4 ve spojení s § 3
odst. 1 volebního zákona. Nové volby vyhlašuje ministr vnitra nejpozději 90 dnů před
jejich konáním. Zároveň však volební zákon stanovuje, že se nové volby
v posledních 6 měsících funkčního období zastupitelstev obcí nekonají. Znamená to,
že v současné době již nelze s ohledem na „celostátní“ volby do zastupitelstev obcí
2022 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce přistoupit. Případně
uprázdněné mandáty budou do konce funkčního období daného zastupitelstva obce
neobsazené a nové zastupitelstvo obce bude zvoleno až na podzim tohoto toku
v řádných komunálních volbách.
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