Č.j. BEL-2014/810

I NFO RMACE
Volby do Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany,
a Senátu Parlamentu České republiky,
které se uskuteční
v pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014
(případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu 17. a 18. října 2014)

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji, že je v Obci Bělkovice-Lašťany

jeden volební okrsek č. 1
a jedna okrsková volební komise
se sídlem Bělkovice-Lašťany č.p. 248
bývalý hostinec PARLAMENT.
Volby do zastupitelstev obcí
Každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může
delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (tj. středa 10. září 2014) jednoho člena a jednoho náhradníka do
okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a
příjmení, datum narození a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce
volební strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Senátu Parlamentu ČR byla
zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je náš volební okrsek, má právo dle § 14e odst. 3) výše citovaného
zákona, delegovat do okrskové volební komise – jednoho člena a jednoho náhradníka – nejpozději 30 dnů přede dnem
voleb (10.září 2014).
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a
příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen trvalému pobytu, podpis zmocněnce politické
strany, politického hnutí nebo koalice, v případě nezávislého kandidáta podpis tohoto kandidáta.

V Bělkovicích-Lašťanech ________________

David Berka
starosta obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:

