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M Městská část Praha-Řeporyje
starostka městské části

Ralluti, s.r.o.

Šmelcovna 1363/4
680 01 Boskovice

Čj./SZn:

Vaše značka:

52 MČ P-ŘPRJ 01156/2018/03
Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Vyřizuje:

V Praze dne:

_

8.6.2018

Počet listů příloh: 1

Počet svazků příloh:

Věc: Poskytnutí informace č. 03/2018 podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999, o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci počtu vydaných a nepřevzatých
voličských průkazů k přímé volbě prezidenta

Městská část Praha — Řeporyje obdržela dne 8. 6. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete poskytnutí
informace o počtu vydaných a nepřevzatých voličských průkazů kpřímé volbě prezidenta. Naši
odpovéd’ zasíláme v příloze tohoto dopisu na Vámi zaslaném dokumentu.

Za poskytnutí informace není od žadatele požadována úhrada dle Sazebniku úhrad nákladů za
poskytování informací, neboť zpracování informace nevyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání a
zpracování ani náklady na poštovní služby, neboť informace se doručuje velektronické formě do
datové schránky žadatele.

lng. Marcela Holovská

starostka MČ Praha - Řeporyje

Příloha: Dotazník- odpověď

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 — Řeporyje
Nad Náměstím 84

155 00 Praha 5 - Řeporyje

Počet všech voličů v obci dle místa trvalého

bydliště:

2.936

' Počet všech vydán—ých voučsm? PRůKAzů (VP)
k přímé volbě prezidenta (2018):

163

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

61

» Počet vrácených VPÍako nedorůčených

(Českou poštou) pro první kolo.

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

0

102

0

