
Růžková Hana (ÚMČ Kbely)

°d= —
Odesláno: 27. listopadu 2017 6:38

Komu: ePodatelna (ÚMČ Praha 19)

Předmět: Žádost o informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Přílohy: Z_10636_CEN_17.pdf

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že Český statistický úřad mi sdélil (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—li

účtovány.

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

Za poskytnutítěchto informací předem děkuji.

S pozdravem,

 

-----Original Message-----

From: Štěpánka Zelenková [mailtozstepanka.zelenkova@czso.cz]

Sent: Tuesday, November 21, 2017 11:52 AM

To:

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

Vážený pane_

v příloze zasílám odpověd'Českého statistického úřadu na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím.

S pozdravem

Štěpánka Zelenková

Mgr. Štěpánka Zelenková

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

100 82 — Praha 10

Tel.: 274 052 430

Mob":—
Fax: 274 054 083



E-mail: stepanka.zelenkova@czso.cz

Web: www.czso.cz

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 hlasování v hlavním městě Praze na základě voličských průkazů.

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

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou—li

účtovány.

informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat emailem na adresu_.Za jejich

poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem,

 


