M STSKÝ Ú AD VIMPERK

STEINBRENEROVA 6, 385 17 VIMPERK

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Informace o delegování len a náhladník
do okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 20. a 21. íjna 2006
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva
obce, m že delegovat podle ust. § 17 odst. 2 zákona . 491/2001 Sb. o volbách do
zastupitelstev obcí a o zm n n kterých zákon , nejpozd ji 30 dn p ede dnem voleb
(do 20. zá í 2006) jednoho
lena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise
v každém volebním okrsku, ve kterém se do p íslušného zastupitelstva volí.
Delegováním len a náhradník se rozumí doru ení jejich seznamu starostovi. Seznam musí
obsahovat jméno a p íjmení, datum narození a místo, kde je len, pop ípad náhradník
p ihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocn nce volební strany; tvo í-li volební stranu
nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále m že obsahovat i údaj, do které okrskové
volební komise mají být delegovaní lenové a náhradníci za azeni; pokud tento údaj chybí,
za adí je do okrskových volebních komisí starosta.
lenem okrskové volební komise m že být státní ob an eské republiky a státní ob an jiného
státu, jemuž právo volit p iznává mezinárodní úmluva, kterou je eská republika vázána a
která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, je p ihlášen k trvalému pobytu v obci na
území eské republiky a který alespo v den složení slibu dosáhl v ku nejmén 18 let, u
n hož nenastala p ekážka výkonu volebního práva, a který není kandidátem pro volby do
zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvo ena.
P ípadné dotazy v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí m žete konzultovat
telefonicky nebo osobn na M stském ú adu Vimperk, odboru vnit ních v cí, u Ing. Jany
Schererové, tel. kontakt 388 402 215,

