Městský úřad Králíky

Č. J.:

MUKR/7259/2022/OVV/SV

Odbor vnitřních věcí

EVIDENČNÍ ČÍSLO:

7701/2022

VAŠE ZN./ZE DNE:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ a SENÁTU PČR
konané ve dnech 23. a 24. září 2022

SK. ZNAK/
LHŮTA:
LISTŮ PŘÍLOH:
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LISTŮ DOKUMENTU:

1

VYŘIZUJE:

Miroslav Macháček

TEL.:

+420 465 670 871

E-MAIL:

m.machacek@kraliky.eu

V KRÁLÍKÁCH

06.05.2022

V/5
0

Informace o obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají kandidátní
listiny přímo a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému
pověřenému obecnímu úřadu
V souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VZ“),

informujeme
o obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory (§ 13 VZ), kterým se podávají kandidátní listiny
přímo, a o obcích, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu
úřadu. Těmito obcemi jsou:
Obecními úřady v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory (viz § 13 VZ) jsou:


Městský úřad Králíky



Obecní úřad Červená Voda

Tyto úřady:
–
–
–
–
–
–

projednávají a registrují kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce
informují starostu o registraci kandidátních listin
losují pořadí volebních stran na hlasovacím lístku
zajišťují tisk hlasovacích lístků
vyhlašují výsledky voleb v obci
zajišťují archivaci volební dokumentace

Pověřený obecní úřad se sídlem v Králíkách (viz § 12 VZ) projednává a registruje
kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního
obvodu. Těmito obcemi jsou:



město Králíky



městys Mladkov



obec Lichkov



obec Dolní Morava

„otisk razítka Městský úřad Králíky“
Za pověřený obecní úřad:

Ing. Miroslav Macháček v.r.
vedoucí odboru vnitřních věcí
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