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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Žatec, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“) od
Vás dne 11. 10. 2021 obdržel žádost o poskytnutí informací.
Ve své žádosti žádáte o poskytnutí následujících informací, cituji:
„Věc: 1- Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Pozměňování volební
dokumentace -veřejné listiny vytvořené . a elektronicky zveřejněně dne 7.10.2021 dálkovým
přístupem na elektronické úřední desce Městského úřadu v Žatci, konkrétně„ Oznámení
o místě a době konání voleb do poslanecké sněmovny ve dne 8-9.10.2021, kdy tato volební
dokumentace vytvořená původcem předstírá, že byla vytvořena dne 10 září 2021 a dále údaj
o zveřejnění této volební dokumentace v obsahu zveřejněném znění dne 7.10.2021 předstírá,
že se jedná o volební dokumentaci ve znění ode dne 10 září 2021. Dále viditelné elektronické
údaje předstírají okolnosti o : Vyvěšeno: 13.9.2021 Datum sejmutí: 31.10.2021 Zodpovídá:
Důkazem mého tvrzení je skutečný stav věci průkazný na základě právních předpisů :spisovou
službou , ústavou ČR, dle ČL. 1 o v návaznosti na mezinárodní „ Smlouvu o fungování
Evropské unie a zejména na článek 114 této smlouvy, Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 910/2014 a zákona č.297/2016 Sb. přechodné ustanovení §19 odst.1 ),2)
zapečetěním digitálních dokumentu před konverzí do listinné podoby a následným
zveřejněním?
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a} jaké konkrétní osoby ve funkci volebního orgánu vydali příkaz k pozměnění volební
dokumentace uvedené v bodě č.1 ?
b) jaké konkrétní osoby ve funkci volebního orgánu pozměnily volební dokumentaci uvedené
v bodě č.1?
c) jaké konkrétní osoby ve funkci dozorového volebního orgánu mají povinnost dozoru
a kontroly osob ve funkci volebního orgánu, který pozměnil volební dokumentaci?
d) Jaké opatření provedla státní volební komise k zajištění účelu Evropských ,ústavníchzákonných voleb ve Městě Žatec v návaznosti na účinné Mezinárodní smlouvy uzavřené dle
ústavy ČR, ČL. 10 Smlouvu o Fungování Evropské unie- CHARTA OSN ve vztahu k poručení
zákona týkající se transparentnosti a autenticity zveřejňované volební dokumentace dle
Smlouvu o fungování Evropské unie a zejména na článek 114 této smlouvy, Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 910/2014 a zákona č.297/2016 Sb. přechodné
ustanovení §19 odst.1 ),2) zapečetěním digitálních dokumentu před konverzí do listinné
podoby a následným zveřejněním?
K Vaší žádosti poskytujeme požadované informace:
A/
B/
C/
D/

volební dokumentace nebyla pozměněna
volební dokumentace nebyla pozměněna
osoba pověřena řízením na úseku voleb
není otázka na město, ale na státní volební komisi

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce města Žatec:
https://www.mesto-zatec.cz/radnice/povinne-informace/poskytnute-informace/.
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