
Adresát: 

Obecní úřad, městský úřad, magistrát nebo úřad městské části podle adresáta 

elektronické zprávy 

Žadatel: 

Věc: 

106/1999 Sb. 

Vážená paní, vážený pane, 

EDUCANOVA, z.s. 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 

tímto postupem se na Váš správní orgán obracíme s následující žádostí o 

poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Prosím o zodpovězení následujících otázek: 

1. Kolik voličských průkazů vydaných podle § 33 odst. 3 zákona č. 

275/2012 Sb. opravňujících jejich žadatele volit prezidenta republiky v 

prvním kole voleb konaném ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (vyhlášené na 

základě rozhodnutí předsedy senátu Parlamentu České republiky č. 207/2022 

Sb.), si jejich žadatelé u provozovatele poštovní služby nevyzvedlo před 

zahájením prvního kola prezidentských voleb, tedy ke dni 13.1.2023? Odpověď 

na tuto otázku prosím poskytněte ke dni vyhotovení odpovědi na tuto žádost. 

2. Pouze za předpokladu, že na předchozí otázku není možné odpovědět, 

prosím o sdělení, kolik dodejek od dopisů, jimiž byly zasílány voličské 

průkazy uvedené v předchozí otázce, se Vám ke dni vyhotovení odpovědi na 

tuto žádost nevrátilo? 

3. Pouze za předpokladu, že je možné poskytnout odpověď na tuto otázku, 

prosím o sdělení, kolik žadatelů o voličský průkaz uvedených ve třetí 

otázce, si voličský průkaz nemohlo vyzvednout před zahájením prvního kola 

prezidentských voleb, tedy ke dni 13.1.2023, protože poštovní zásilka nebyla 

dodána na výdejní provozovnu provozovatele poštovních služeb. Odpověď na 

tuto otázku prosím poskytněte ke dni vyhotovení odpovědi na tuto žádost. 

Děkuji za kladné vyhovění této žádosti, kdy odpověď, prosím zašlete, na 

emailovou adresu nebo do 

datové schránky ID DS:  



S přátelským pozdravem 

V Přerově dne 13. ledna 2022, EDUCANOVA, z.s. 

EDUCANOVA, z.s. 

Upozornění: Tento email či jeho přílohy mohou obsahovat důvěrné informace. 
Nejste-li jeho zamýšleným adresátem, nešiřte jeho obsah a smažte jej, 

prosím. 



Magistrát města Ostravy 
odbor vnitřních věcí 

Vaše značka: 

Ze dne: 

Č. j.: SMO/028266/23/Vnitř.

Sp. zn.: S-SMO/025274/23/Vnitř./2 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Datum: 18.01.2023 
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EDUCANOVA, z.s. 

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy (dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 13.0 1.2023 Vaši 

žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"). V podané žádosti, týkající se 

vydávání a rozesílání voličských průkazů, požadujete poskytnutí následujících informací: 

„ 1. Kolik voličských průkazů vydaných podle ,~ 33 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. opravňujících jejich žadatele 

volit prezidenta republiky v prvním kole voleb konaném ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (vyhlášené na základě 

rozhodnutí předsedy senátu Parlamentu Ceské republiky č. 207/2022 Sb.), si jejich žadatelé u provozovatele 

poštovní služby nevyzvedlo před zahájením prvního kola prezidentských voleb, tedy ke dni 13.1.2023? 

Odpověd' na tuto otázku prosím poskytněte ke dni vyhotovení odpovědi na tuto žádost. 

2. Pouze za předpokladu, že na předchozí otázku není možné odpovědět, prosím o sdělení, kolik dodejek od 

dopisů, jimiž byly zasílány voličské průkazy uvedené v předchozí otázce, se Vám ke dni vyhotovení odpovědi 

na tuto žádost nevrátilo? 

3. Pouze za předpokladu, že je možné poskytnout odpověd' na tuto otázku, prosím o sdělení, kolik žadatelů 

o voličský průkaz uvedených ve třetí otázce, si voličský průkaz nemohlo vyzvednout před zahájením prvního 

kola prezidentských voleb, tedy ke dni 13.1.2023, protože poštovní zásilka nebyla dodána na výdejní 

provozovnu provozovatele poštovních služeb. Odpověd' na tuto otázku prosím poskytněte ke dni vyhotovení 

odpovědi na tuto žádost. ", (dále jen „žádost"). 

Podle ust. § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím jsou povinné subjekty, kterými jsou státní 

orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, povinny poskytovat informace 

vztahující se k j ej ich působnosti. 

S ohledem na obsah Vaší žádosti je třeba konstatovat, že Magistrát města Ostravy požadovanými informacemi 

nedisponuje. Agenda vydávání voličských průkazů totiž nespadá do působnosti Magistrátu města Ostravy, 

nýbrž do působnosti úřadů jednotlivých městských obvodů, přičemž na území statutárního města Ostravy je 

celkem 23 městských obvodů. Úřady jednotlivých městských obvodů rovněž následně zaj išt'uj í rozesílání 

vydaných voličských průkazů jednotlivým žadatelům. 

Z tohoto důvodu Magistrát města Ostravy podle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu 

k informacím Vaši žádost v celém rozsahu odkládá, jelikož Vámi požadované informace se nevztahují 

k působnosti Magistrátu města Ostravy. Vámi požadované informace by Vám tedy mohly poskytnout úřady 
jednotlivých městských obvodů statutárního města Ostravy. 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
www.ostrava.cz 
posta@ostrava.cz 

IC 00845451 DIC CZ00845451 
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ID DS 5zubv7w 



Magistrát města Ostravy 
odbor vnitřních věcí smoves89tTB181 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Magistrátu města Ostravy podat 
stížnost dle ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost můžete podat u Magistrátu města 

Ostravy do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. 

S pozdravem 

-podepsáno elektronicky-
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