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Volby do zastupitelstev obcí ve
dnech 5. a 6. 20L8

Oznámení

Městský úřad Pec pod Sněžkou jako registrační uřad pro volby do zastupitelstev obcí
zveřejňuje pro volby do zastupitelstva Města Pece pod Sněžkou, které se budou konat ve
dnech 5. a 6. října 2018, §rto důležité informace:

a) Zastupitelstvo města Pece pod Sněžkou na svém 25. zasedání konaném dne 30.5.2018
přijalo pod bodem č. 19 usnesení, že počet členů zastupitelstva Města Pece pod
Sněžkou pro volební období 2018 ů 2022 blde 9, sloly: devět. Toto je rorměž
maximální počet osob najedné kandidátní listině.

(§ 67 a nás|. zákonaě, 12812000 Sb, v platném mění)

Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 5. a 6. října 2018
svým rozhodnutím ze dne 23. května 2018, publikovaným ve Sbírce zákonů pod
číslem 85/2018 Sb. Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozesltána dne 31. května
2018. Za denvyhlášení j e takpovažovan 31. květeň2018.

(§ 3 odst. l zákona č.4911200l Sb.)

Počet potřebných podpisů na peticích, které musí b;it připojeny ke kandidátní listině u
nezávislého kandidáta nebo u sdružení nezávislých kandidátu 1x;:

(*) Vypočtená čísla podle Přílohy k zákonu č. 49ll200l Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném
znění, se zaokrouhlují na celá čísla směrem nahoru.

(x*) Počet podpisů voličů na petici se stanovuje, dle stanoviska Ministerstva rmitra ČR" z počtu všech
obyvatel obce. Do tohoto počtu jsou zahrnuti i evidovaní cizlnci. Při zjišťování požadovaného údaje
(zejména o počtu cizinců zpětně k 1. lednu 201S) MV ČR sdělule, že pro tento účel je možto vyllžlt dat

října

b)

c)

Pec pod Sněžkou - počet všech obyvatel k 1.1.201 8 - 643 osob 1**;, zdroj: čSú

nezávislý kandidát 4 oÁ, nejméně 25 26 podpisů

sdružení nezávislých kandidátů 7% 46 podpisů



uvedených na internetov,ých stránkách Ministerstva vnifa ČR - http://www.mvcr.czlclaneVstatistihv_
pocty-obyvatel-v-obcich. aspx

Petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta nebo sdruženi nezávislých
kandidátŮ mohou podepisovat pouze voliči, tzn., že musí b}t splněna podmínka
trvalého pobYu voliče v obci. Y záhlaví petice a nakaždéjejí další straně musí b;it
uveden nézev volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana
kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí bfi uvedeno jeho jméno,
příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobýu fi. úplná
adresa), jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se
také podpisy kandidátu samých.

(§ 21 odst, 4 zákona č. 49ll2001 Sb.)
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