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Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor legislativy a vnitřních věcí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Návrh na vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Hlincová Hora,
okres České Budějovice
Odbor voleb obdržel dne 3. června 2020 prostřednictvím Vašeho úřadu návrh
na vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Hlincová Hora.
Návrh na vyhlášení nových voleb je datován 21. května 2020 a podepsán
panem Ing. Karlem Fouskem, který již dne 23. dubna 2020 rezignoval na mandát
člena Zastupitelstva obce Hlincová Hora.
Odboru voleb je situace v obci Hlincová Hora z úřední činnosti známa. Dne
14. března 2020 se konaly nové volby do zastupitelstva obce a na ustavujícím
zasedání zastupitelstva dne 28. dubna 2020 byl starostou obce zvolen pan
RNDr. Josef Petrášek a místostarostkou byla zvolena paní Mgr. Ilona Bláhová.
Vycházíme z podkladů od odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra (obsahujících mj. usnesení zastupitelstva č. 7 ze dne 28. dubna 2020)
a z internetových stránek obce Hlincová Hora.
Pan Josef Petrášek dne 29. dubna 2020 požádal odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly Ministerstva vnitra o stanovisko ve věci mj. platnosti volby nového
starosty a místostarostky obce na ustavujícím zasedání. Stanovisko odboru veřejné
správy, dozoru a kontroly zpracované po konzultaci s odborem voleb Vám zasíláme
v příloze.
Vzhledem k tomu, že návrh na vyhlášení nových voleb ze dne 21. května 2020
byl adresován Ministerstvu vnitra panem Karlem Fouskem, tedy osobou, která
v souladu s platným usnesením z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce není
starostou obce, nelze k němu ve vztahu k případnému vyhlášení nových voleb
přihlížet.
Za pozornost ovšem stojí nově se objevivší rezignace členů zastupitelstva
obce a jejich náhradníků, které Vašemu úřadu předal opět pan Karel Fousek a jež
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jste nám zaslali dne 4. června 2020. V zájmu sjednocení postupů našich úřadů Vás
tímto žádáme, abyste při posuzování podkladů pro vyhlášení nových voleb důsledně
dbali na to, aby podání bylo učiněno starostou obce, jakožto volebním orgánem.
Podání pak musí vycházet z dokumentů, jež bude Vašemu úřadu starosta obce
prezentovat jako řádně doručené obci Hlincová Hora (přičemž tuto skutečnost by
mělo být možné ověřit mj. ze spisové služby obecního úřadu). S ohledem na
posloupnost událostí v obci Hlincová Hora od 23. dubna 2020 do dnešního dne, má
zdejší odbor důvodné pochybnosti o tom, že tyto rezignace byly předány starostovi
obce Hlincová Hora před 28. dubnem 2020 (den ustavujícího zasedání).

Petr Vokáč
ředitel odboru
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