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ŽÁDOST o POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 53.

„o POČTU VYDANÍCH A NEPŘEVZATÝCH VOLIČSKÝCH PRÚKAZÚ K PŘÍMÉ VOLBĚ PREZIDENTA"

 

Dle zákona č. 106/1999 Sbýv platném znění žádáme o poskytnutí informací týkajících se přímé volby

prezidenta, která proběhla ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (první kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018

\ (druhé kolo) formou vyplnění přiloženého DOTAZNÍKU (poskytnutím 6-ti statistických údajů).

_provádí výzkum na téma „Přímá demokracie včeske'

republice". Vtomto výzkumu zjišťuje, jak ve vybraných městech reálně fungují určité formy demokracie, na které

mají občané České republiky právo. Cílem výzkumu je zjistit:

1) Jakým způsobem probíhá poskytování informací die zákona 106/1999 Sb. v rámci vybraných měst. Bude

posuzováno toto podání (rychlost poskytnutí informace a naplnění požadované formy poskytnutých

informací dle požadavku žadatele).

2) Dále výzkum prověří, kolik procent občanů využívá své volební právo formou voličských průkazů,

3) a jaké procento vydaných voličských průkazů není doručeno prostřednictvím České pošty (resp. není

převzato) a je vráceno na úřadyjako nedoručené pošta.

O poskytnutí informací Vás žádáme formou vyplnění přiloženého DOTAZNÍKU a vrácením do datové

schránky. Zároveň Vás žádáme o zveřejnění této informace na úřední desce vsekci povinně

zveřejňované informace dle zá kona 106/1999 Sb.

Děkujeme za kladné vyřízení

Rallutš, s.r.o., IČ 015 12 099

Šmelcovna 1363/4, 680 01 Boskovice

 

Statutární město Ostrava

Uřad městského obvodu Poruba
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assesseaaaesa 11111111111111quguygggguumunmUřad městského obvodu Poruba

Odbor vnitřních věcí
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12911
.j.:

Sp. zn.:

Ralluti, s.r.o.

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-maii:

Šmelcovna 1363/4

680 01 Boskovice

 

Datum: 1 1.06.2018

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

Úřad městského obvodu, odbor vnitřních věcí obdržel dne 08.06.2018 Vaší žádost o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, týkající se statistických údajů v souvislosti s přímou volbou prezidenta, a to formou

vyplnění přiloženého dotazníku. Vyplněný dotazník s požadovanými údaji zasíláme v příloze.

S pozdravem

referent ohlašovny

 

Příloha

Dotazník

Klimkovická 55/28. 708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ 0200845451
1/1 www.poruba.ostrava.cz

Číslo účtu 164933537910800

 

 



DOTAZNÍK

lnformace o počtu voličů a o počtu vydaných a nedoručených voličských průkazů

pro přímou volbu prezidenta v roce 2018

ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (první kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna (druhé kolo).

 

Identifikace povinného subjektu (název, adresa): Statuta' rnl město Ostrava

Úřad městského obvodu Poruba

Klimkovícká 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

 

 
Počet všech voličů v obcí dle místa trvalého

 

 

 

 

bydliště:
54 069

Počet všech vydaných voučsmír PRÚKAZÚ (VP)

k přímé volbě prezidenta (2018}:
1 600

l

Počet vydaných VP pro první kolo

12. a 13. ledna 2018
597

 Počet vrácených VP jako nedoručených

(Českou poštou) pro první kolo.
1 (v úložní době nevyzvednut)

 

 

Počet vydaných VP pro druhé kolo

26. a 27. ledna
1003

  Počet vrácených VP jako nedoručených

(Českou poštou) pro druhé kolo.  3 (v úložní době nevyzvednuty)

 

  

 

 


