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Dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění žádáme o poskytnutí informací týkajících—serpřím—éílolby
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).

Zaměstnanec naší společnosti lng. Daniela Janíčková, DiS. vrámci zpracovávání závěrečné práce v oboru MBA u
Veřejnosprávního vzdělávacího institutu o.p.s. Strážnice, 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 informaci dle 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 úřady jako nedoručená 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 v sekci povinně
zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

Děkujeme za kladné vyřízení

Ralluti, s.r.o., IČ 015 12 099

Vyřizuje: lng. Daniela Janíčková, Dis. Tel. : _a základě plné moci

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

F
Identifikace povinného subjektu (název, adresa):

Počet všech voličů v obcí dle místa trvalého

bydliště:

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

‘ Počet vydaných VP pro první kolo
12. a 13. ledna 2018
Počet vrácených VP jako nedoručených
(Českou poštou) pro první kolo.

*Počet vydaných ŠÍP pro druhé kolo
26. a 27. ledna
4 Počet vráěných VP jako nedoručených

(Českou poštou) pro druhé kolo.

1
!

PLNÁ MOC

jako iudnmcl spulcčnnxíi Rulluti. 5.110.. If" 015 13 UW. \'C sídlem Šmelcnvnu
[30:113. MSH [H

Hmkuvlru

11min .fnmcnuji

„ mg. mm, lk ms.. _.
kpmvcdcní v_nkuxnu pm lint-whim: praci \IHA nu téma ..Pí'ímu dcmukmcm x ('n-ské
rcpuhlicc" prnsl'rudniclum d:xtm'_\'ch Schmuck spnlcúnnsli.

\' Brně da1c07.()h.2()l8

Plnou moc přijímám

[mw nenu-

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 (první kolo) 3 ve dnech 26. a 27. ledna (druhé kolo).

Identifikace povinného subjektu (název, adresa):

„ Městská část Praha-Libuš
Libušská 35/200

\ 142 00 Praha 4 - Libuš

' Počet všech voličů v obcí dle místa trvalého

6622

bydliště:

Počet všech vydaných voučsxý PRÚKÁZÚ (VP)

329

k přímé volbě prezidenta (2018):

i Počet vydaných VP pro prvni kolo
12. a 13. ledna 2018
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Pocet vracenych VP jako nedorucenych
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(Českou poštou) pro první kolo.

Počet vydaných VP pro druhé kolo
* 26. a 27. ledna
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' Počet vrácených VP jako nedoručených

(Českou poštou) pro druhé kolo.
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