ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 5513/2013/KHEJ/3

datum: 18. 2. 2013

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Sp.Zn.: KHEJ 5513/2013/kakr SO/3

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Dne 4. 2. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 4. 2. 2013, v níž se domáháte poskytnutí informací týkajících se:
jmenovitých výsledků všech hlasování na všech zasedáních zastupitelstva kraje od voleb do krajských zastupitelstev v roce
2008 do voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012, a to tak, aby bylo u každého hlasování jednoznačně patrné:
1. pořadové číslo zasedání zastupitelstva od voleb do krajských zastupitelstev v roce 2008, na němž k tomuto hlasování
došlo,
2. pořadové číslo tohoto hlasování od začátku zasedání zastupitelstva,
3. jak každý zastupitel kraje při tomto hlasování hlasoval, konkrétně zda:
3.1. byl pro,
3.2. byl proti,
3.3. zdržel se,
3.4. nehlasoval,
a to ve formátu tabulky nebo databáze (například ve formátu XLS, XLM nebo DBF, nikoli například ve formátu DOC nebo
PDF).
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme, že jsme žádosti vyhověli a Vámi požadované informace Vám zasíláme zároveň
s tímto sdělení. V souladu s § 4 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám požadované informace
poskytujeme v takovém formátu, v jakém je máme k dispozici, tzn. dokument HTML. Zároveň Vám sdělujeme, že výsledky
hlasování jsou od roku 2011 zveřejňovány na internetových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz v sekci
Samospráva, v rubrice Zastupitelstvo kraje, v podrubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje od
roku 2011, v podrubrice Hlasování.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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