ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - BĚCHOVICE
ODBOR VNITŘNÍCH

VĚCÍ

JUDr. PhDr. Marek Aotoš
V Štíhlách 1311/3
142 00 Praha 4

V Praze dne 6.6.2011
Č.j.: MCPB 0848/2011102
Spis.zn.:
Vyřizuje: Mgr. Martina VIková tel: 281028613

e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se voleb do zastupitelstev obcí,
které se konaly ve dnech 15. a 16 října 2010 Vám sdělujeme následující
1. Kolik členů má ve vaší městské části zastupitelstvo?
Zastupitelstvo MČ Praha - Běchovice má 15 členů.
2. Kolik kandidátů se celkem ucházelo o zvolení do zastupitelstva vaší městské části ve
volbách, které se konaly ve dnech 15. až 16. října 2010?
Celkem se o zvolení do ZMČ ucházelo 51 kandidátů.
3. Jaký byl ke dni voleb celkový počet voličů zapsaných ve stálém seznamu, vedeném dle §
28 odst. 1 zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí?
Ve stálém seznamu voličů bylo ke dni voleb zapsáno celkem 1462 voličů.
4. Jaký byl ke dni voleb celkový počet voličů v dodatku stálého seznamu vedeného pro
volby do zastupitelstev obcí?
Celkový počet voličů v dodatku stálého seznamu pro uvedené volby bylO voličů.
5. Kandidoval ve volbách nějaký kandidát, který nebyl státním občanem ČR? Pokud ano,
kolik takových osob bylo?
V uvedených volbách nekandidoval žádný kandidát, který nebyl občanem ČR.
6. Byl ve volbách do zastupitelstva zvolen nějaký kandidát, který nebyl státním občanem
ČR? Pokud ano, kolik takových osob bylo?
V uvedených volbách nebyl zvolen žádný kandidát do ZMČ, který by nebyl státním
občanem ČR.

Mgr. Martina Vlková
vedoucí odboru v nitřních věcí

Úřad Městské části Praha- Běchovice
Za PoMovskou zanradou 479
190 11 Prall~ 'I Běchovice
IČ:00240044
~

sídlo: Za Poštovskou zahradou 479, 190 II Praha - 8ěchovice
tel.: +420281 028613, fax: +420 281 028610
IČ:00240044

e-mail: martina.vlkova@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8:00 - 11:45 a 12: 15 - 17:00
pátek
8:00 - 11:45 a 12:15 - 13:00

