Obecní úřad Žeraviny
tel. fax 518 327 123
ou.zeraviny@seznam.cz

696 63 Hroznová Lhota
V Žeravinách, dne 05. 08. 2022

Volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji
zveřejněním na úřední desce každé volební straně, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována,
informaci o počtu a sídle volebních okrsků:
• volební okrsek č. 1 se sídlem v zasedací místnosti Obecního úřadu Žeraviny,
Žeraviny č. p. 44
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla pro volby do Zastupitelstva obce Žeraviny
zaregistrována, může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební
komise v Žeravinách, a to do středy 24. srpna 2022 do 16:00 hodin.
Seznam členů a náhradníků lze zaslat nebo osobně doručit starostovi, a to v listinné podobě
nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození,
adresu místa trvalého pobytu člena (náhradníka), a jméno a příjmení zmocněnce politické
strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, popřípadě jméno a příjmení
osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii písemného pověření k
seznamu přiloží. V případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam
obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena
(náhradníka). Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice
nebo jiné volební strany nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků
zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.
První zasedání okrskové volební komise se uskuteční v pátek 2. září 2022 v 16:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Žeravinách.
Ing. Ľubomíra Vařechová
starostka obce Žeraviny
Písemnost je zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Žeraviny a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.zeraviny.cz
Vyvěšeno dne: 05.08.2022
Sejmuto dne: 25.09.2022
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Vyvěšeno elektronicky dne: 05.08.2022
Sejmuto elektronicky dne: 25.09.2022
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