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MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 
S P R Á V N Í  O D B O R 
Velká Hradební  8 
401 00 Ústí nad Labem 

 
 

Transparency International 
Česká republika, o.p.s. 
XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 
 
Č.j. : MM/SPO/25455/2015/XXXXX   e.č.62523                                      V Ústí nad Labem dne 11.5.2015 
kontakt tel. spoj. : XXXXXXXXXXXXX                            
 
Věc:  

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

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů                            

( dále jen „InfZ“) 

Na základě Vámi podané Žádosti o poskytnutí informace ze dne 29.4.2015 ve znění: 

Transparency International-Česká republika, o.p.s. (dále jen „žadatelka“) žádá na základě zákona 

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

poskytnutí níže specifikovaných informací. 

Požadované informace se vztahují k místnímu referendu, které se konalo dne 10. a 11.10.2014. 

Konkrétně žadatelka žádá o: 

1) Zápisy z jednání orgánů města, na kterých se projednávalo místní referendum; 

2) Procesní usnesení orgánů města, které se vztahovaly k místnímu referendu; 

3) Sdělení, zda bylo místní referendum vyhlášeno zastupitelstvem nebo na návrh přípravného výboru; 

4) Kopie návrhu na konání místního referenda přípravného výboru (nebylo-li vyhlášeno z rozhodnutí 

zastupitelstva); 

5) Sdělení, zda došlo k výzvě zmocněnce k opravě nebo úpravě návrhu a z jakého důvodu (v případě, 

že bylo místní referendum vyhlášeno na návrh); 

6) Sdělení nákladů spojených s provedením místního referenda; 

7) Sdělení, zda v souvislosti s místním referendem došlo ke spáchání přestupku a pokud ano, o který 

přestupek dle zákona o místním referendu se jednalo, zda byla uložena pokuta a v jaké výši; 

8) Sdělení, zda se přípravný výbor domáhal soudní ochrany a pokud ano, žádáme o kopii všech 

relevantních dokumentů (žaloba, rozhodnutí soudu etc.); 

9) Sdělení, zda byl podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo rozhodnutí v místním 

referendu a pokud ano, žádáme kopii všech relevantních dokumentů (návrh, rozhodnutí soudu 

etc.(; 

10) Sdělení, zda se místní referendum konalo zároveň s volbami a pokud ano, zda se o něm hlasovalo 

ve stejné místnosti, v níž se volby konaly; 
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11) Sdělení současného stavu věci, o níž se v místním referendu rozhodovalo. 

Žadatelka zároveň žádá, aby byla pro poskytnutí informací použita přiložená tabulka.      

Vám ve smyslu InfZ a v požadovaném zpracování ve Vámi postoupené přiložené tabulce sdělujeme 

následující : 

Zkrácená otázka Odpověď Metodické pokyny Poznámky 

Zápisy z jednání orgánů obce X Kopie vložte do Přílohy č. 1  

Procesní usnesení orgánů obce X Kopie vložte do Přílohy č. 2  

Vyhlášeno zastupitelstvem? NE   

Vyhlášeno na návrh přípravného 
výboru? 

ANO Pokud ANO, vložte kopii 
návrhu do Přílohy č. 3 

ALE AŽ NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ 
KRAJSKÉ SOUDU ÚSTÍ N.L. VE VĚCI  

Došlo k výzvě zmocněnce k opravě či 
úpravě návrhu? 

ANO Pokud ANO, uveďte důvod 
do Poznámky 

NEDOSTATEČNÝ POČET PODPISŮ 
OPRÁVNĚNÝCH OSOB, VÝZVA K DOPLNĚNÍ 

Jaké byly náklady spojené s provedením 
referenda? 

1 596 195 Kč Uveďte souhrnnou cenu v 
celých Kč 

 

Došlo ke spáchání přestupku? NE Pokud ANO, uveďte do 
Poznámky o jaký přestupek 
šlo, zda byla uložena pokuta 
a v jaké výši 

CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ REFERENDA 
NEBYLO  S OHLEDEM NA ROZSUDEK č.j. 
Ars 4/2014-90 NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO 
SOUDU V BRNĚ VYHODNOCENO JAKO 
PŘESTUPEK 

Domáhal se přípravný výbor soudní 
ochrany? 

ANO Pokud ANO, vložte kopie všech relevantních dokumentů do 
Přílohy č. 4 

Byl podán návrh na vyslovení neplatnosti 
hlasování/rozhodnutí? 

NE Pokud ANO, vložte kopie všech relevantních dokumentů do 
Přílohy č. 5 

Konalo se místní referendum zároveň s 
volbami? 

ANO Pokud ANO, uveďte do 
poznámky, zda hlasování 
proběhlo ve stejné místnosti 

NE. ZÁKON Č.491/2001 SB. I 
Z.Č.22/2004 SB. KONÁNÍ VOLEB A 
REFERENDA V JEDNÉ MÍSTNOSTI Z 
MNOHA DŮVODŮ VYLUČUJE. 

Sdělení současného stavu věci, o níž se 
rozhodovalo. 

X Uveďte stručně do 
Poznámek 

STAV JE STEJNÝ, NEHLASOVALO ZÁKONEM 
STANOVENÉ MINIMUM OPRÁVNĚNÝCH 
OSOB 

 

 

                           S pozdravem.                                                                    

                                                                                                                            XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
                                                                                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       
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