Úřad městské části Praha 10
Odbor občanskosprávní
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
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Ralluti, s.r.o.
Šmelcovna 1363/4
Boskovice
680 01
ID DS: sg4s9uf

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor občanskosprávní obdržel dne 7. 6. 2018
Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Dle zákona č. 106/1999 Sb. v 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).“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky formou vyplnění požadovaných informací do předloženého DOTAZNÍKU, který je
přílohou tohoto poskytnutí informace, do Vaší datové schránky.
K Vašemu požadavku na zveřejnění poskytnuté informace na úřední desce sdělujeme, že podle
ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10, neboť InfZ takovéto zveřejnění umožňuje.

Mgr. Karin Horníková
vedoucí odboru občanskosprávního

podepsáno elektronicky
Příloha: vyplněný DOTAZNÍK

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

QF 42-02-02/12

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093339
fax: +420 267093517
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

Příloha

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).

Identifikace povinného subjektu (název,
adresa):

Městská část Praha 10
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Počet všech voličů v obci dle místa trvalého
bydliště:

80 387
ke dni volby prezidenta 80 517

Počet všech vydaných VOLIČSKÝ PRŮKAZŮ (VP)
k přímé volbě prezidenta (2018):

5 308

Počet vydaných VP pro první kolo
12. a 13. ledna 2018

1 944

Počet vrácených VP jako nedoručených
(Českou poštou) pro první kolo.

Česká pošta 3
Zastupitelské úřady 1

Počet vydaných VP pro druhé kolo
26. a 27. ledna

3 364

Počet vrácených VP jako nedoručených
(Českou poštou) pro druhé kolo.

Česká pošta 1
Zastupitelské úřady 3
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