OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL, 756 31 Liptál 331
Volby do zastupitelstva obce Liptál - 20. a 21. 10.2006
zákon č. 491/2001 Sb.

Počet a sídlo volebních okrsků
Obec Liptál

Starosta obce Liptál oznamuje podle zákona č. 491/2001Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, § 15, písm. g), v termínu do 45 dnů ořede dnem
voleb (tj. 05.09.2006):

počet volebních okrsků v obci Liptál:

1 volební okrsek

sídlo volebního okrsku:

Obecní úřad Liptál
756 31 Liptál 331

Liptál 2006-08-31
Kulaté razítko
OÚ Liptál

Miroslav V a c u l í k
starosta obce Liptál
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Okrsková volební komise v Liptále
§ 15, písm. d)
Starosta obce Liptál stanovil ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb (tj. 21.08.2006)

minimální počet členů Okrskové volební komise v Liptále:
7 členů.
§17, odst. 1)
Členem okrskové volební komise může být:
občan ČR
který dosáhl věku 18 let
u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková
volební komise vytvořena
(nemusí mít v obci trvalý pobyt)
§17, odst. 2)
Do okrskové volební komise může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb
(t.j. do 20.09.2006)
1 člena a 1 náhradníka
každá volební strana, která podává kandidátní listinu pro volby do příslušného
zastupitelstva.
§17, odst. 3)
Delegováním se rozumí doručení seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat
- jméno a příjmení
- datum narození
- místo, kde je člen nebo náhradník přihlášen k trvalému pobytu
- podpis zmocněnce volební strany
Dále DOPORUČUJEME uvést u každého delegovaného:
- číslo občanského průkazu
- místo narození
- u žen rodné příjmení
- telefonický kontakt
- adresu a kontakt u zmocněnce za volební stranu
Liptál 20.08.2006

Zpracovala: Jana Vráblíková

Miroslav Vaculík, starosta
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ZAPISOVATEL
Okrskové volební komise Liptál
Starosta obce Liptál jmenoval v souvislosti s § 15, f) a § 17, odst.
6) zákona č. 491/2001 Sb. v termínu nejpozději 20 dnů před
prvním zasedáním volební komise (tj. 09.09.2006):

zapisovatelem
Okrskové volební komise v Liptále
paní Janu Vráblíkovou
zaměstnankyni OÚ Liptál.

Liptál 2006-08-31

Kulaté razítko
OÚ Liptál

Miroslav Vaculík
starosta obce Liptál
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