Městský úřad Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 2I
č.i. 416/22/Be

V Peci pod Sněžkou 19.5.2022
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Volby do zastupitelstev obcí ve
dnech 23. a 24. září 2022
Oznámení

Městský úřad Pec pod Srrěžkou jako registračrríúřad pro volby do zastupitelstev obcí
zveřeiňuje pro volby do zastupitelstva Města Pec pod Sněžkou. které se budou konat ve dnech
23. a21. záíí2022" tvto <lůležitéitlťonnace:

a)

Zastupitelstvo města Pece pod Sněžkou na svém 30. zasedání konaném dne 18.5,2022
přijalo pod bodem č. 1l usnesení, že počet členůzastupitelstva Města Pece pod
Sněžkou pro volební období 2022 aň 2026 bude 9o slovy: devět. To .ie rovněž
maximální počet osob uvedených najedné kandidátní listině.
(§ ó7 a násl. ziákona č. 128/2000 Sb. v platném zrění)

b) Volby

do zastupitelstev obcí vy,hlásil prezident republiky na dn.v 23. a 24. září 2022
svýnl rozhodrltrtím ze dne 5. dr-rbna 2022. publikovanýnl ve Sbírce zákorrťr pod číslenr
8l12022 Sb. Příslušná částka Sbírky,zákonů byla rozeslána dne l3. dubrra 2022.7.a
den vyhlášerrí.|e tak považován 13. duben 2022.
1§ 3 odst. l zitkorra č. 49 li200 l St].)

c)

Počet potřebnýclr podpisů na peticích. které musí být připo.ieny ke karrditlátr-rí listině
rrezávislélro kanclidáta nebo u sdruženínezávislých kandidátů (*):
Pec pod Sněžkou

- počet všech obyvatel k I.I.2022 -

nezávislý kandidát

640 osob

1**;

4 7o. nejméne\ 25

26 podpisů

1o/
l /0

45 podpisů

sdruženínezávislých kandidátů

r,r

(*)Vy,počterráčíslapodlePřílohy,kzákonuč..l9l/200 l Sb.,ovolbáchdozastupitelstevobcívp|atnérll
ztrění, se zaokrouhlují na celá číslasměrerrl nalroru.

(**) Počet podpisů voličůna petici se stanovu.je, dle stattoviska Ministerstva vnitra ČR, z počtu všech
obyvatel obce, Do toltofo počtu jsotr zahrrrr,rti i evidovaní cizinci. Při zjišťovánípožadovaného úda.ie
(zejrnéna o počtu cizinců zpětně k 1. ledrrtr 2022) byla využita data veře.ině publikovaná v tomto zdroji:
h tt1-1s ;,/i

rvu,r!.uyer.qze]ole!§otulltprrs§:ab!419L!:obcjdr.4§p\

Petici na podporu kandidatury nez_ávislého kandidáta nebo sdruženírrezávislých
karrdidátů molrou podepisovat pouze voliči. tzn.. že rnusí být splněrra podmírrka
trvalélro pobytu voliče v obci. V záhlaví petice a na každéjejí dalšístraně rrrr-rsí být
uveden název volební strany, názel, zastupitelstva obce- do kterého volební stlana
kandidtlje. a rok kclrrání vo|eb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno .ieho jméno.
příjmerrí. datunr narození a místcl. kde je přih|ášen k trvalému pobytu (tj. úrplná
adresa). jinak terrto hlas pro potiporu volebrrí strany nelzc započítat.Nezapočítár,a.iíse
také podpisy kanclidátů sanrých.
(§ 2 l orlst. 4 zllkona č. 49 l/]00l Sb.)

PEC POD SNĚŽKOU

