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From:—

Sent: Sunday, August 15, 2021 1:54 PM

To: Stachníková Hana <Hstachníkova©vitkoviceostrava.cz>

Subject: volicske prukazy - Ostrava Vítkovice

Dobry den,

chtel bych Vas poprosit o informace ohledne poctu volicskych prukazu vydanych ve Vítkovicích k

nasledujicim uplynulym volbam:

volby do poslanecke snemovny 2013 a 2017

prezidentske volby 2013 a 2018

volby do evropskeho parlamentu 2019

Mnohokrat dekuji.

S pozdravem,
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Od: _

Odesláno: středa 18. srpna 2021 10:25

Komu: _

Předmět: RE: volicske prukazy — Ostrava Vítkovice

Dobry den,

mnohokrat dekuji. Posilam pozadovane udaje:

 

Prosim o elektronicke zaslani odpovedi.

Mnohokrat dekuji.

S pozdravem,

—————————— Původní e-mail

Od: Stachníková Hana <Hstachnikova©vitkovice.ostrava.cz>

Komu—

Datum: 18. 8. 2021 10:19:06

Předmět: RE: volicske prukazy - Ostrava Vítkovice

Dobrý den,

dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon o svobodném přístupu k informacím"), Vás vyzývám k doplnění žádosti, podle § 14 odst.

5 s odkazem na § 14 odst. 2 k doplnění žádosti, kdy fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjemní,

datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, neni-Ii přihlášena k trvalému pobytu, adresu

bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Nevyhoví-

lí žadatel do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

S pozdravem

referent evidence obyvatel a přestupků
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Vaše značka:

 

Ze dne: 2021-08-15

Č.j.: VHK/14813/21/OVVaK/Sta

Sp. zn.: S-VITK/14649/21/2

Vyřizuje: Hana Stachníkova'

Telefon: +420 599 453 136

E—mail: hslachnik0va@vitkovice.ostrava.cz

Datum: 2021-08-18 J

Poskytnutí informace

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice odbor vnitřních věcí a správních činností

(dále jen „povinný subjekt") obdržel dne 15. 8. 2021 Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o svobodném přístupu k informacím“)„ kde žádáte poskytnutí informace ohledně počtu voličských průkazů

vydaných v městském obvodu Vítkovice.

Povinný subjekt Vaší zadosti vyhovuje a v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. (1) zákona o svobodném

přístupu k informacím Vám požadované informace poskytuje.

Pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 bylo vydáno 18 ks voličských průkazů.

V rámci volby prezidenta Ceské republiky pro rok 2018 bylo vydáno 102 ks voličských průkazů, počtem

voličských průkazu pro rok 2013 povinný subjekt nedisponuje.

Pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu Ceske republiky pro rok 2017 bylo vydáno 43 ks

voličských průkazů počtem voličských průkazu pro rok 2013 povinný subjekt nedisponuje.

Statutární město Ostrava

Urad městského obvodu Vítkovice

odbor vnitřních věcí

a spravmch činností

OSTRAVA!!!

e vlTKOVlCE , 1

Hana Stachníková j l lod/:

VVaSČ

referent evidence obyvatel a evidence přestupků
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