Starosta Vlkaneč
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

OU Vlkanec[ou@ vlkanec.cz]
5. března 20186:44
starosta@vlkanec.cz
FW: Žádost o informace - volby
formular.docx

-----Original Message----From: Lukáš Blažej [mailto:lukas.blazej@centrum.cz]
Sent: Friday, March 2, 2018 2:47 PM
To: ou@vlkanec.cz
Subject: Žádost o informace - volby
Dobrý den,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí
následujících informací vztahujících se k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaným ve dnech 20.10. - 21.10.2017:
) Věk, pohlaví, nominující politická strana předsedy OVK a dále informaci o tom, zda byl
otožný předseda OVK u voleb do PSP konaných dne 25.10. - 26.10.2013,
2) věk, pohlaví a nominující politická strana ostatních členů OVK s výjimkou zapisovatele,
3) věk, pohlaví, délku trvání pracovního poměru zapisovatele a dále informaci o tom, zda
vykonával funkci zapisovatele poprvé,
4) běžný účel budovy, ve které byla volební místnost umístěna (např. hospoda, škola, úřad,
domov důchodců),
a to zvlášť pro okrsky č. 1, 2 a 3.
Dále žádám o sdělení, kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu CR konané ve dnech 20.10. - 21.10.2017 a kolik z nich nebylo v případě
přepravy poštou včas doručeno. Pro každý nedoručený volební průkaz uveďte, z jakého důvodu
nebyl včas doručen.
Dále žádám o sdělení, kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby Prezidenta republiky
konané v roce 2018 a kolik z nich nebylo v případě přepravy poštou včas doručeno. Pro
každý nedoručený volební průkaz uveďte, z jakého důvodu nebyl včas doručen.
Pro snazší vyřízení žádosti zasílám v příloze formulář, který je možné vyplnit. Je také
možné ho libovolně upravit, pokud například neposkytuje dostatek kolonek pro všechny členy
OVK, lze buď tabulku rozšířit, nebo údaje o ostatních komisařích dopsat pod ni či na konec
stránky. S výjimkou dotazů na voličské průkazy se požadované informace týkají každého
okrsku zvlášť.
Informace poskytněte elektronicky na e-mail lukas.blazej@centrum.cz.
S pozdravem,
Lukáš Blažej
nar. 8. 5. 1996
SNP 39
400 11 ústí nad Labem
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