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Věc: Žádost o poskytnutí informací č.i. MCPCH 00818/2017 - odpověď

v
V souladu se zákonem c.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám poskytujeme informace vztahující se k
místnímu
referendu konanému dne 26.11.2016 dle požadované specifikace:

1) Zápisy z jednání orgánů městské části, na kterých se proj ednávalo místní referen
dum;
2) Usnesení orgánů městské části, které se vztahovaly k místnímu referendu;
3) Sdělení, zda bylo místní referendum vyhlášeno zastupitelstvem nebo na návrh
přípravného
výboru;

4) Kopie návrhu na konání místního referenda přípravného výboru (nebylo-li vyhláše
no
z rozhodnutí zastupitelstva);
5) Sdělení, zda došlo k výzvě zmocněnce k opravě nebo úpravě návrhu a z jakého
důvodu (v
případě, že bylo místní referendum vyhlášeno na návrh);
6) Sdělení nákladů spoj ených s provedením místního referenda;
7) Sdělení, zda v souvislosti s místním referendem došlo ke spáchání přestup
ku a pokud ano,
0 který přestupek dle zákona o místním referendu se jednalo, zda byla uložena
pokuta a V jaké
vys1;
8) Sdělení, zda se přípravný výbor domáhal soudní ochrany a pokud ano,
žádáme o kopii
všech relevantních dokumentů (žaloba, rozhodnutí soudu etc.);
9) Sdělení, zda byl podán návrh na vyslovení neplatnosti hlasován
í nebo rozhodnutí
v místním referendu a pokud ano, žádáme o kopii všech relevantních dokume
ntů (návrh,
rozhodnutí soudu etc.);

10) Sdělení, zda se místní referendum konalo zároveň s volbami a pokud ano, zda se o něm
hlasovalo ve stejné místnosti, v níž se volby konaly;
11) Sdělení konkrétního současného stavu věci, o níž se V místním referendu rozhodovalo.

Informace byly poskytnuty a dle žádosti byly požadované údaje zpracovány do přiložené

tabulky, k níž byly připoj eny tyto přílohy:
a)
b)
c)
d)

Příloha č. 1 — počet stran: 28
Příloha č. 2 — počet stran: 13
Příloha č. 3 — počet stran: 5
Příloha k bodu č. 5) obsahující sdělení týkající se výzvy zmocněnce k odstranění
nedostatků a doplnění návrhu. — počet stran: 7
e) Příloha k bodu č. 1 1) sdělení současného stavu věci — počet stran: 1

Celkem: 54 stran příloh, tvořících přílohu tabulky.
Byly zaslány v zákonem stanovené patnácti denní lhůtě V elektronické podobě na e-mailovou
adresu: XXXXXXXXXXXXXXX.

Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu
http://Www.dchabrv.cz/dchabrv/3—URAD-MC/ZS-VYRIZENE—ZADOSTI

pod č.j. MCPCH 00818/2017
S pozdravem

Bronislava Kukurová

tajemnice UMC

