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vzhledem k tomu, že Český statistický úřad mi sdělil (viz příloha a dole), že nedisponuje informací z jednotlivých

volebních obvodů o počtu voličů, kteří hlasovali ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 20.-

21.10.2017 na území hlavního města Prahy a kteří se zúčastnili hlasování na základě voličských průkazů, žádám Vás

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí/zpřístupnění této informace z

Vaší městské části tedy z Vašeho volebního území.

Přehled s počty těchto voličů prosím celkem za územní volební celek.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o sdělení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-Ii

účtovány.

Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat emailem na moji adresu_

Za poskytnutí těchto informací předem děkuji.

S pozdravem,

Jiří Verner

dat. narození—

trvale bytem:

 

  

   Subject: Re: Zádost o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Vážený pane Vernere,

v příloze zasílám odpověď Českého statistického úřadu na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím.

S pozdravem

  
vedoucí oddělení informačních služeb - ústředí Český statistický úřad Na padesátém 81

100 82 — Pra ha 10

 



E-mail:

Web: www.czso.cz

>>> Jiří Verner (Křižovatka) _12.11.2017 18:53 >>> >>>

Český statistický úřad

Na padesátém 81

100 82, Praha 10

V Praze dne 12. 11. 2017

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí/zpřístupnění

následujících informaci:

Počty voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ZO.-21.10.2017 na území hlavního města

Prahy, kteří se zúčastnili hlasovánív hlavním městě Praze na základě voličských průkazů.

Přehled s počty těchto voličů prosím v členění podle jednotlivých městských částí Prahy a za hl.m.Prahu celkem.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzem’ předpokládané výše úhrady nákladů, budou-Ii

účtovány.

lnformaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat emailem naadresu—ajejich

poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem,

Jiří Verner

dat. narození_



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Úřad městské části Praha-Libuš

l
Ing. Jindřich Sochůrek

.
tajemník

Libušská 35/200

142 00 Praha 4 — Libuš

Vážený pan

.inří Verner
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Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. " ' Praha-Libuš
3157/2017

5. prosince 2017

Věc: žádost o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

dovoluji si reagovat na Vaší žádost o informací V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodnémpřístupu k informacím ze dne 27.11.2017. Bohužel ani MČ Praha-Libuš nemá, jako ČSÚ, k dispoziciúdaje z okrskových volebních komisí o voličích, kteří hlasovali na základě voličských průkazů vevolbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017.

 

S pozdravem

]v3ankovní spojení:
tel: 261 711 380

www.praha—libus.czCS Praha 4
244 471 884

tajemnik@praha—libus.czč.vú. 2000691349/0800

mc.libus@praha—libus.czICO: 00231 142
fax: 241 727 864

pracoviště: Libušská 35/200, 142 00 Praha4DIČ: c200231142




