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Sdělení informace v souladu se zákonem 106/1999 Sb. 

 

 Úřad městské části Praha 5, jako věcně a místně příslušný orgán k vyřízení žádosti o 

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon), ve věci vaší žádosti dle níže uvedeného bodu 1. – 3.:  

  

1. Kolik voličských průkazů vydaných podle § 33 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. 

opravňujících jejich žadatele volit prezidenta republiky v prvním kole voleb konaném 

ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (vyhlášené na základě rozhodnutí předsedy senátu 

Parlamentu České republiky č. 207/2022 Sb.), si jejich žadatelé u provozovatele 

poštovní služby nevyzvedlo před zahájením prvního kola prezidentských voleb, tedy ke 

dni 13.1.2023? Odpověď na tuto otázku prosím poskytněte ke dni vyhotovení odpovědi 

na tuto žádost. 

2. Pouze za předpokladu, že na předchozí otázku není možné odpovědět, prosím o sdělení, 

kolik dodejek od dopisů, jimiž byly zasílány voličské průkazy uvedené v předchozí 

otázce, se Vám ke dni vyhotovení odpovědi na tuto žádost nevrátilo? 

3. Pouze za předpokladu, že je možné poskytnout odpověď na tuto otázku, prosím o 

sdělení, kolik žadatelů o voličský průkaz uvedených ve třetí otázce, si voličský průkaz 

nemohlo vyzvednout před zahájením prvního kola prezidentských voleb, tedy ke dni 

13.1.2023, protože poštovní zásilka nebyla dodána na výdejní provozovnu 

provozovatele poštovních služeb. Odpověď na tuto otázku prosím poskytněte ke dni 

vyhotovení odpovědi na tuto žádost. 

 

poskytuje tyto informace:    

 

Ad 1. nevyzvednuto 4 zásilky,  

Ad 3. 0 žadatelů. 

 

 

S pozdravem 

          Mgr. Antonín Kufa, MBA, LL.M. 

                      vedoucí ODE 
                             podepsáno elektronicky 
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