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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 07.06.2018
Vážení,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „Úřad“) byla dne 07.06.2018 doručena
prostřednictvím datové schránky Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona,
byla takto přijata a posouzena.
V žádosti jste požadovali informace týkající se voličských průkazů vydaných k volbě prezidenta
republiky, která proběhla ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (první kolo) a 26. a 27. ledna 2018
(druhé kolo).
Vámi požadované informace Vám zasíláme v příloze.
Informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné
lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Příloha:
- dotazník (1 strana)

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):

Úřad městské části města Brna, Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Počet všech voličů v obci dle místa trvalého
bydliště:

66 161

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

2 583

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