
Obec Běleč, Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506, IDDS   7wjajvb  

Pavla Svobodová
                          
                                        

Číslo jednací: OB/Sm/2010/12/003
Oprávněná úřední osoba: Stanislav Šmejkal, starosta, tel. 724189517, email obec@belec.info

V Bělči dne 6.12.2010

Věc: Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní,

reaguji na váš dopis ze dne 8. 10. 2010, bez č.j., ve kterém nás žádáte o poskytnutí informací, zda 
proběhlo  na  území  obce  Běleč  v  období  mezi  24.  11.  1990 a  30.  6.  2010 referendum a  další  
podrobnosti o něm.

V první řadě bych se vám rád omluvil, že odpověď na vaši žádost zasílám až nyní, po uplynutí lhůty 
podle zákona. Vaši žádost jsem zdědil po minulém starostovi a v rámci řešení restů ji vyřizuji až 
teď, po volbách a po ustavení nového zastupitelstva.

V obci Běleč proběhlo v požadovaném období jediné referendum, a to referendum „O oddělení 
části obce a vytvoření samostatné obce.“ O referendu byl vytvořen zápis (v příloze).

Vámi požadované informace:
- datum konání referenda 14. 6. - 24. 6. 1991
- otázku referenda

Souhlasíte s vytvořením samostatné obce s názvem Běleč vytvořenou oddělením 
z Mladé Vožice. Týká se to obcí Běleč, Bzová, Elbančice a Šelemberk.

- celkový počet oprávněných osob 144
- počet vydaných obálek otázka byla položena všem občanům
- neplatné hlasy 0
- hlasy pro variantu ANO 125
- hlasy pro variantu NE 6
- počet oprávněných osob, které se zdržely hlasování 13
- kdo byl iniciátorem referenda občanská iniciativa

S pozdravem

Stanislav Šmejkal
starosta obce Běleč

Rozdělovník:
Pavla Svobodová
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