106/1999 SB.
žÁoosr o POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č.
PRÚKAZÚ K PŘÍMÉ VOLBĚ PREZIDENTA"
„o POČTU VYDANÍCH A NEPŘEVZATÝCH VOLIČSKÝCH

přímé volby
žádáme o poskytnutí informací týkajících se
Dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
ledna 2018
ledna 2018 (první kolo) a ve dnech 26. a 27.
prezidenta, která proběhla ve dnech 12. a 13.
.
ZNÍKU (poskytnutím 6-ti statistických údajů)
(druhé kolo) formou vyplnění přiloženého DOTA

MBA u
v ramci zpracovávání závěrečné práce v oboru
Zaměstnanec naší společnosti _
demokracie vČeské
Strážnice, provádí výzkum na téma „Přímá
Veřejnosprávního vzdělávacího institutu ops.
demokracie, na které
vybraných městech reálně funguji určité formy
republice". V tomto výzkumu zjišťuje, jak ve
mu je zjistit:
mají občané České republiky právo. Cílem výzku
měst. Bude
ací dle zákona 106/1999 5b. v rámci vybraných
1} Jakým způsobem probíhá poskytování inform
nutých
informace () naplnění požadované formy poskyt
posuzováno toto podání (rychlost poskytnutí
ínformací dle požadavku žadatele).

2)
3)

á své volebnípravo formou voličských průkazů,
Dále výzkum prověří, kolik procent občanů využív
nem’
neni doručeno prostřednictvím České pošty {re5p.
a jaké procento vydaných voličských průkazů
pošta.
převzato) aje vráceno na úřady jako nedoručené

do datové
vyplnění přiloženého DOTAZNÍKU a vrácením
0 poskytnuti informací Vás žádáme formou
ně
této informace na úřední desce vsekci povin
schránky. Zároveň Vás žádáme o zveřejnění
Sb.
zveřejňované informace dle zákona 106/1999

Děkujeme za kladné vyřízení

Ralluti, s.r.o., uč 015 12 099
Šmelcovna 1363/4, 680 01 Boskovice
Datové schránky: sg4s9ut
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$tatutérni město Ostrava
Uřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor správních činností
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Vyřizuje ;
Telefon“
E-mail:

Mgr. Radok Drong
590-130 39—1
111de.dmngdmajih.c7.

Datum:

12.6.2018
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68001 Boskmice. IDDS: >g459ul'

Poskytnutí infornmcc
Na základů Vaší žádosti o poskytnutí informací týkajících sc v01hy prwidcmu. která proběhla vc dncch
12. u 13. lednu 2018 :1 \0 dnech 26. u 27. chnu 2018. Vám v souladu s 1151. š l4 odst. 5 písm. d) nikomu
C, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k iul'ornmcím. \'c ynční pozdějších předpisu. sdčluji poýndm'nné
inlbrmacc v přiložcném dotazníku.
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Mgr. Rade Drong
\c‘dOUL‘I gdboru splín ních Cinnosli

Přílohu:
— dotu/„ník

Horní 791/3, 700 30 Osířává'lrabuvka

IVČ: 00845451 Dlé:(:200845451
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OST RAVA-JIH

DOTAZNÍK
Informace 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 (prvni kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna (druhé kolo).

Identifikace povinného subjektu (název, adresa):

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava

Počet všech volíčůýv obci dle místa trvalého
bydliště:

' Počet všech vydaných voučsxv' PRůKAzů (VP)
k přímé volbě prezidenta (2018):

Počet vydaných VP pro přrvníýlčalo
12. a 13. ledna 2018
* Počet vrácených VP jako nedoručených
(Českou poštou) pro prvníkolo.

Počet vydaných VP pro druhé kolo
26. a 27. ledna
Počet vrácených VP jako nedoručených
(Českou poštou) pro druhé kolo.
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