OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL, 756 31 Liptál 331
Volby do Zastupitelstva obce Liptál – 10. a 11.10.2014 - zákon č. 491/2001 Sb.

OZNÁMENÍ K VOLBÁM DO ZO LIPTÁL
Volební obvod
Podle § 27, odst. 1, zákona obec Liptál tvoří jeden volební obvod. Zastupitelstvo
obce 85 dnů přede dnem konání voleb nevytvořilo více volebních obvodů.

Počet členů Zastupitelstva obce Liptál
Podle § 27, odst. 3 zákona 83 dny přede dnem konání voleb zveřejňujeme, že
Zastupitelstvo obce Liptál stanovilo na svém 26. veřejném zasedání dne 11.06.2014 v
souladu s § 67, 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
v bodě číslo 21/26/14, počet členů zastupitelstva pro obec Liptál pro další volební
období 2014 - 2018 na 15 členů (zůstává stejný, jako v minulém volebním období).

Potřebný počet podpisů na peticích
Podle § 27, odst. 3 zákona 83 dny přede dnem konání voleb zveřejňujeme, že počet
potřebných podpisů na peticích je pro:
- nezávislého kandidáta
60 podpisů
- pro sdružení nezávislých kandidátů
104 podpisů
V záhlaví petice a na každé její straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do
kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno a
příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební
strany nelze započítat. Nepočítají se také podpisy kandidátů samých.
Podle § 22, odst. 3) zákona ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení
kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto
překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné
kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je
přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození. (viz vzor)
Příjem kandidátních listin podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění NEJPOZDĚJI 5. SRPNA 2014 DO 16.00 HODIN na
Městském úřadě Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín – oprávnění pracovníci registračního úřadu:
místnost č. 711
místnost č. 122
místnost č. 122

Mgr. Eva Krutková
Jana Bogarová
Barbora Hrčková

Liptál 17.07.2014 (19.07.2014)

Zpracovala: Jana Vráblíková
Kulaté razítko OÚ Liptál

Věra Dostálová
starostka obce Liptál
Vyvěšeno

od: ……17.07.2014………………. do: ………………………….

Provedl (podpis, razítko)

………………………………………………………………………
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