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Žádostoinformace-volby x Modró

Dobtli den,
na základě zákona č. 106/1999 §b., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících
se k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČH konaným ve dnech 20.10. - 21.70.2Ot7:
1) Věk, pohlaví, nominující politická strana předsedy OVK a dále informaci o tom, zda byl totožný předseda OVK u voleb do PSP
konaných dne 25.10. * 26.1a.2a13,
2) věk, pohlaví a nominující politická §trana ostatních členů OVK s v,/jimkou zapisovat€le,
3) věk, pohlaví, délku trvání pracovního poměru zapisovatele a dále informaci o tom, zda vykonával funkci zapisovatele poprvé,

Q běžný účei budovy, ve které byla volební místnost umístěna (např, hospoda, ško|a, úřad, domov důchodců),

a to pro okrsek č. 1.

Dále žádám o sdělení, kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby do Pos|anecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech
20.1,0. - 21.1Q.2Q17 a kolik z nich nebylo v případě přepravy poštou včas doručeno. Pro každý nedoručený volební průkaz uvedte, z
jakého důvodu nebyl včas doručen,

Dále žádám o sdělení, kolik voličslo/,ch 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 uvedte, 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 buďtabulku rozšířit, nebo údaje o ostatních komisařích dopsat pod ni či
na konec stránky,

lnformace poskytněte eleKronicky na e-mai|

S pozdravem,
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lnformace ke složení okrskové volební komise u voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

konaných ve dnech 20.10. -21,l;0.2OL7

Funkce Věk Po!!aví
!}

Nominující subjekt (název strany, popř. starosta)

Předseda /8r \
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člen
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Člen (pokud je) ,/ót ť"_} -<Jaros/q
Člen {pokud je) V
Zapisovatel /ó+ =Jo rorh

Byl totožný předseda OVK u voleb do PSP konaných dne 25.10. - 6.102013? (ANO/NE}

Nr
Vykonáva l zapisovatel funkci za pisovatele OVK poprvé? (ANO/N E}

Ne
Je zapisovatel zaměstnancem obce? (ANO/NE) Pokud ano, jaká je dosavadní délka trvání pracovního
poměru? NE

Jak se běžně využívá místnost, ve které byla volební mí§tnost umístěna (např. hospoda, úřad, škola)?
l- l,úradí

Kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve
dnech 20.10. - 2l.ta.70t7? Kolik z průkazů doručovaných poštou nebylo včas doručeno? Jaký byl

důvod nedoručení jednotliv,ých průkazů?

3 {r.,,-Ť o-*4^j-

Kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby Prezidenta republiky konané v roce 2018? Kolik

z průkazů doručovaných poštou nebylo včas doručeno? Jahý byl důvod nedoručení jednotlivrých

průkazů?
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