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-------------------------------------------------Vedení volebních okrsků v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí
Oddělení voleb odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra společně
s odborem centrálních informačních systémů (OCIS), odborem správních
činností (OSČ) a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) se na Vás
obrací s žádostí o spolupráci při zajištění povinnosti vyplývající z ustanovení § 26
odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách
do zastupitelstev obcí“). Jde o povinnost vést všechny volební okrsky v základním
registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
Zákon č. 222/2012 Sb., kterým byly novelizovány všechny volební zákony,
mimo jiné v § 26 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, nově zavedl
povinnost vést volební okrsky v RÚIAN jako účelové územní prvky a stanovil nový
úkol pro starosty, zapisovat do RÚIAN údaje o vymezení volebních okrsků
včetně jejich změn.
Podle přechodného ustanovení v zákoně č. 222/2012 Sb., se ustanovení § 26
odst. 2 věty druhé a třetí použije ode dne, kdy údaje o vymezení volebních okrsků
do RÚIAN zapíše ČÚZK, který tyto údaje zapíše nejpozději do 1. ledna 2014. ČÚZK
ve Sbírce zákonů vyhlásí den, kdy k zápisu o vymezení volebních okrsků do RÚIAN
dojde. Poté starosta do 2 měsíců ode dne, kdy k zápisu údajů o vymezení
volebních okrsků do RÚIAN dojde, provede kontrolu správnosti údajů
o vymezení volebních okrsků v RÚIAN v rozsahu přidělených adresních míst.
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Tato nová povinnost starosty obce má logickou návaznost na již stávající
povinnosti uvedené v § 15 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, zejména
na stanovení stálých volebních okrsků a informování voliče o době a místě konání
voleb. Stanovení stálých volebních okrsků provede starosta za podmínek daných
ustanovením § 26 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a § 2 vyhlášky č. 59/2002
Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Při vymezení volebních okrsků do RÚIAN (prostřednictvím editačního
AIS ISÚI /agendový informační systém informační systém územní identifikace/)
se ovšem bude vycházet ze stávající podoby volebních okrsků; nebude tedy
možné, jako tomu bylo od účinnosti zákona č. 491/2001 Sb., (31. 12. 2001) do
vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí v roce 2002 (1. 2. 2002), měnit vymezení
volebních okrsků mimo zákonem dané podmínky uvedené v § 26 zákona o volbách
do zastupitelstev obcí.
S vymezením volebního okrsku v obci, která má pouze jeden volební okrsek,
nebude v RÚIAN žádný problém a obcí s jedním volebním okrskem se tato informace
netýká. S vymezením volebních okrsků v obcích a městských částech/obvodech,
kde jsou zřízeny 4 a více volebních okrsků, bude spojena vyšší pracnost vymezení
volebních okrsků a tyto obce ČÚZK oslovuje samostatným dopisem se specifickými
pokyny (jde o cca 500 obcí a měst v ČR).
V souvislosti s výše uvedeným se tedy obracíme zatím pouze na starosty obcí
s rozšířenou působností (protože pouze ti mají aktivní přístup do evidence obyvatel)
s žádostí o přiřazení čísla volebního okrsku k adresnímu místu v informačním
systému evidence obyvatel v rámci své obce a zároveň, což bychom velice
uvítali, pokud to bude v možnostech obecního úřadu s rozšířenou působností,
i pro obce, které spadají do územního obvodu obce s rozšířenou působností,
mají dva nebo tři volební okrsky nebo nemají geografický informační systém
(GIS) s vymezením volebních okrsků. Obce s volebními okrsky, vedenými v GIS,
které z jakýchkoli důvodů nebudou samostatně osloveny z ČÚZK, získají informace,
jak lze pracné zadávání příslušnosti adresního místa k volebnímu okrsku v evidenci
obyvatel vyřešit jiným způsobem, na www.ruian.cz.
Popis postupu, jak přiřadit číslo volebního okrsku k adresnímu místu
v evidenci obyvatel, je uveden v „Informaci č. 252“ OCIS, zaslané dne 26. září 2012
pod č. j.: MV-70136-5/SIK6-2012 všem obecním úřadům s rozšířenou působností.
Jestliže obecní úřad s rozšířenou působností doplní pro obce se dvěma
a třemi volebními okrsky, případně bez vymezení okrsků v GIS údaje o čísle
volebního okrsku v evidenci obyvatel cca do června t. r., budou tyto vyplněné údaje
předány do RÚIAN a podle sdělení ČÚZK bude dána těmto úřadům možnost
nahlédnout do testovací verze RÚIAN v průběhu září 2013.
Je třeba zdůraznit, že pokud údaje o příslušnosti adresního místa k volebnímu
okrsku (u obcí s více jak jedním volebním okrskem) nebudou zadány žádným
z možných způsobů (vektory z GIS, Informace č. 252), bude prvotní naplnění RÚIAN
realizováno tak, že se celé území obce stane jedním souvislým volebním okrskem
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a obec (starosta) bude muset provést rozdělení na jednotlivé volební okrsky
do RÚIAN až v aplikaci ISÚI. To může být nejpracnější varianta.
Doporučujeme proto začít s přiřazováním čísel okrsků do evidence obyvatel
již v současné době, kdy bude na splnění úkolu dostatek času, neboť v případě,
že obecní úřady s rozšířenou působností neprovedou přiřazení čísla volebního
okrsku v evidenci obyvatel před sdělením ČÚZK ve Sbírce zákonů, že k zápisu údajů
o vymezení volebních okrsků do RÚIAN došlo, budou poté ze zákona povinni
do 2 měsíců údaje v RÚIAN doplnit. Povinnost provést kontrolu správnosti údajů
o vymezení volebních okrsků v RÚIAN v rozsahu přidělených adresních míst, vzniká
všem starostům obcí.
Se zavedením vymezení volebních okrsků do jednoho ze základních registrů
(RÚIAN) je spojena možnost kdykoliv požádat pro účely kontroly úplnosti nebo před
konkrétními volbami o aktuální seznam voličů v členění podle volebních okrsků.
Již shora zmiňované přechodné ustanovení umožní ode dne, kdy k zápisu údajů
o vymezení volebních okrsků do RÚIAN dojde, obecním úřadům požádat
Ministerstvo vnitra o poskytnutí seznamu voličů v členění podle volebních okrsků
přes služby Czech POINT; požadovaný seznam voličů bude obecnímu úřadu
poskytnut prostřednictvím datové schránky.
Tuto žádost prosím předejte všem obecním úřadům s rozšířenou působností
v územním obvodu Vašeho kraje.
Velice děkujeme za spolupráci.

JUDr. Václav Henych
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Vyřizuje: Bc. Andrea Verešová
tel. č.:
974 817 375, 377, 378
e-mail: volby@mvcr.cz
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