
Soukupová lnqrid (Mč Brno_Bohunice

od:
odesláno:
Komu:
Předmět:

M C0B_SPS_i nfo-boh u n ice
25. května 2020 8:44
Slováková Lenka (MČ Brno-Bohunice); Soukupová lngrid (MČ Brno_Bohunice)
FW: Žádost o informaci: počet zapsaných voličů v dodatku seznamu voličů

From:
Sent: Saturday, M ay 23,2020 5:14 PM
Subject: Žádost o informaci: počet zapsaných voličů v dodatku seznamu voličů

Dobrý den,

píši jako student VŠ provádějícívýzkum ohledně volebních práv občanů EU, a
prosila bych o poskytnutí informace podle zákon a č. tO6/t999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

a to konkrétně o počtu voličů zapsaných do dodatku stálého seznamu voličů'
Můžete mi prosím zaslat:
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a) počet voličů, zapsaných ke dni voleb do zastupitelstva městské části na podzim
seznamu voličů;
b) počet kandidátů ve volbách 201'4 a 2018, kteří neměli státníobčanství ČR;
c) počet zvolených zastupitelů, kteří neměli státníobčanství ČR.

Donesla se ke mně informace, že tyto informace jsou ted' již centrálně
shromaždbvány Ministerstvem Vnitra' Je to pravda?
Pokud ano, mohli byste mě odkázat na zodpovědnou osobu?

Děkuji mnohokrát za každou informaciI S pozdravem,

eTL4 a 2018 v dodatku stálého



Uřad městské části Brno-Bohunice

VáŠ dopis č.j.
Ze dne:
NaŠe č'j.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
PoČet listů:

23.05.2020
BBOH/03690t20tTAJ
RNDr. l. Šafránková
547 423 827
547 352 946
safran kova@boh u n ice. brno. cz
27.05.2020
1

Počet Voličů V Mč Brno-Bohunice pro volby do zastupitelstev obcí 2014,2018

k Vašemu dopisu ze dne 23'května Vám sdělujeme:

a) počet voličů zapsaných do dodatku stálého seznamu voličů ke dni voleb do

zastupitelstva MČ Brno-Bohunice v roce 2014 byl 1 1 , V roce 2018 byl 33,

b) v roce 2014 měli všichni kandidáti občanství ČR, v roce 2018 neměl jeden kandidát

občanství ČR,

c) V roce 2014,2018 nebyl zvolen žádný kandidát bez občanství ČR.

lnformace o voličích zapsaných do dodatku stálého seznamu voličŮ jsou předávány Policii

České republiky, ŘedftelstvÍ sluŽby cizinecké policie, olšanská 2, 130 51 Praha 3,

DS: ybndqw9.

S pozdravem
Statutární město BrnoMěsts ká část Brno.Bohunice

Úrao éěástl Btno.Bohun loo
0l 9á! 00 Eíno (í)

.''" lng' otakar Kamarád"' tajemník UMc Brno-Bohunice

Telefon: 547 423 810
Fax'. 547 352 946

Bankovní spojení: KomerčnÍ banka Brno-město
Příjmový Účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový účet: 19-519 081 021710100

lČo:44992785
DlČ: CZ44992785


