
          MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE 
           ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, K Libuši 7, 148 23  Praha 4 – Kunratice

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.

V Štíhlách 1311/3
142 00  Praha 4

Čj. : MC P-KU 1206/2011
Vyřizuje: Jitka Voříšková/tel. 244 102 222

V Praze dne 3.6.2011

Poskytnutí informace

Na základě Vaší žádosti doručené nám prostřednictvím datové schránky dne 30.5.2011 o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění Vám 
k jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme:

1. Kolik členů má ve Vaší městské části zastupitelstvo zastupitelstvo?

Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice  stanovilo na jednání Zastupitelstva konaném dne 
30.6.2010 v souladu s ustanovením § 88, odst. 1,2 a 4 zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě 
Praze a s přihlédnutím k počtu obyvatel Městské části Praha-Kunratice k 1. lednu 2010 stanovilo 
počet členů Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice  na volební období 2010-2014 na 
11 členů. 

2. Kolik kandidátu se celkem ucházelo o zvolení do zastupitelstva vaší Městské části ve volbách, 
které se konaly ve dnech 15. až 16. října 2010 (dále jen „volby“)?

O zvolení se ucházelo 66 kandidátů z 6 politických stran (viz odkaz na 
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv2211?
xjazyk=CZ&xid=1&xv=11&xdz=5&xnumnuts=1100&xobec=547042)

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?
(Do stálého seznamu se podle zákona zapisují pouze obcané CR, zapsaní v obci k trvalému 
pobytu.)

Celkový počet voličů zapsaných ve stálém seznamu byl  5.192. 

4. Jaký byl ke dni voleb celkový počet voličů v dodatku stálého seznamu vedeného pro volby do 
zastupitelstev obcí?
(Do dodatku stálého seznamu se zapisuje na základě vlastní žádosti volič, který není státním 
občanem ČR, jestliže prokáže občanství členského státu EU a přihlášení se k trvalému pobytu v  
obci.)
V dodatku stálého seznamu byly vedeni 2 voliči.
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5. Kandidoval ve volbách nějaký kandidát, který nebyl státním občanem ČR? Pokud ano, kolik 
takových osob bylo?

Občan, který by nebyl státním občanem ČR ve volbách nekandidoval.

6. Byl ve volbách do zastupitelstva zvolen nějaký kandidát, který nebyl státním občanem ČR? 
Pokud ano, kolik takových osob bylo?

Nikoli viz odpověď na bod 5.

S pozdravem

Jitka   V o ř í š k o v á 
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice


