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POSKYTNUTÍ INF'oRivíá.cE DLE' zÁKoNA č.106/|999 Sb., o
svobodném pffstupu k informacím

VáŽený pane'
k Vaši Žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím zas|ané dne 6.B.20'14 emai|ovou poŠtou,na emailovou adresu Města Vrbna pod
Pradědem podatelna@vrbnopp'cz, kde Žádáte o poskytnutí kopií kandidátních |istin, a tím i údajůo
kandidátech do obecních zastupitelstev z podaných kandidátních listin Městskému Úřadu ve Vrbně
pod Pradědem, Kerý je registraČním úřadem pro město Vrbno pod Pradědem a 4 da|šíobce, Vám
sdě|uji, Že v souladu s $ 6 zákona Č' 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím' ve zněnÍ
pozoé;sicn předpisů, Vám doporuČujeme webové stránky Českéhostatistického Úřadu i s oh|edem na
nák|ady, které by vám rrznikly. Český statistický Úřad zakládá registr kandidátů v sou|adu s vyh|áškou
č,.59n0a2 Sb., o provedení některých ustanovení zákona Č,.49,|12001Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozděiších předpisů (dá|e jen zákon o
vo|bách), kde bude moŽno poŽadované informace najít a získat k da|ŠímuvyuŽití po up|ynutí |hůty
k registraci, t).23,8,2014 (48 dnů před vo|bami) v sou|adu se zákonem o vo|bách'
Pro dobu před rozhodnutím o registracičiodmítnutíkandidátní |istiny nebo před rozhodnutím o
škrtnutíkandidáta na kandidátní listině platí, Že osobní Údaje o kandidátech mohou poskytovat pouze
kandidujícísubjekty a sami kandidáti. Registrační Úřad by informacio kandidátech mohl poskytnout
pouze s jejich souh|asem v sou|adu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních Údajů a o
změně něktených zákonŮ, ve znění pozdějŠíchpředpísů. Před registrací Vám můŽeme se souh|asem
zmocněncŮ volebních stran @aných kandidátních listin sdě|it jen název volební strany, jméno a
příjmení zmocněnce (na kterého se můŽete obrátit) a te|efonní kontrakt na něj, viz pň|oŽená tabu|ka.
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