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č.j. OUBL/2018/0039/Ho Vyřizuje: Ing. Hochvald Miroslav V Bílovicích dne 16.10.2018
B: 792 251 793

tazatel

Odpověď' na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

vážený pane,

k Vašemu přípisu ze dne 6.řijna 2018 označenou jako ,,Žádost Č.3 o poskytnuti
informace dle zák.106/1999 Sb. sděluji následující :

1/ pokud byl Váš přípis míněn jak žádost o poskytnuti informaci ve smyslu zákona
106/1999 Sb., tak jak byl tento e-mail označen, pak sděluji, že se v tomto případě se
nejedná o informace ve smyslu § 3 citovaného zákona
2/ pokud jste toho soudu, že byl porušen zákon č. 491/2001 Sb. pak je nutno, aby byla
z Vaši strany podána stížnost na průběh voleb
3/ pokud se týká členů volební komise (vC. jejího předsedy a místopředsedy), nejedná
se o zaměstnance obecního úřadu, ale osoby nominované jednotlivými ve volbách
zúčastněnými stranami. Pro vydáni úředních obálek pro volbu do obecního
zastupitelstva a senátu je nutno provést ověřeni Vaši totožnosti, neprovedeni této
kontroly by bylo porušením zákona. Jsem toho závěru, že způsob, jakým byla kontrola
volební komisi provedena, nemohl vést ke zpřístupněni Vašich osobních údajů
veřejnosti, neboť' všichni členové volební komise mají k voličským seznamům přistup,
protože jinak by nemohli plnit své povinnosti.

S pozdravem

In& Miroslav Hochvald
starosta obce Bílovicc-Lutotín
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Žádost o poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb: Č.3-

předseda volební komise.

---------- Forwarded message ---------
From: ezn a rn.cz>
Date: so 6. 10. 2018 v 9:29
Subject: : Žádost o poskytnuti informace dle zák.106/1999 Sb: č.3-předseda volební komise.
To: <starostabilovicelutotin@gmaiLcom>,

ér

Dobrý den.
Vhledem k tomu, že poslední informace na webu Bňovice-Lutotín v sekci Odpovědi na žádosti

je poslednIodkaz z roku 2015 a na mé doporučeně odeslané žádosti z 26.6.2018 bylo odpovězeno
pouze písemně - nikoliv veřejně, v rámci úspor za poštovné zasílám tímto:
žádost Č.3 q pQskYtnutlinfQ'mc'ce d/e zák.1QG/1999 SK.'

Již při poslední presidentské volbě jsme upozorňovali předsedkyni volební komise, že nemá
právo hlasitě sdělovat přítomným členům komise a voličům ve volební místnosti jméno a rok
narozenIvoliče, jenž byl kontrolován dle OP, na což zmíněná pani nereagovala a pokračovala stejným
stylem dál.

To samé se opakovalo ivčera dne 5.10.2018 při volbách do zastupitelstva a senátu.

Žádám o poskytnutí informace, na základě čeho paní předsedkyně volební komise a zároveň
zaměstnankyně OÚ Bňovice-Lutotin:

1. sděluje veřejně osobní údaje voličů.
2. zda ví něco o zákoně o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb a gdpr
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