MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR
pověřený obecní úřad
nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 321, fax 487 726 160, e-mail: mrychtarova@novy-bor.cz
____________________________________________________________________________________________________

1) Registrační úřady pro podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí
Dle ust. § 21 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZO“),
pověřený obecní úřad zveřejňuje seznam obecních úřadů v obcích, kterým se podávají
kandidátní listiny přímo a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému
pověřenému obecnímu úřadu.
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají dne 10. - 11. října 2014,
podávají volební strany k projednání a registraci:
Městskému úřadu Kamenický Šenov
pro volby do Zastupitelstva města Kamenický Šenov (dle §13 zákona o volbách do ZO)
Městskému úřadu Nový Bor, jako pověřenému obecnímu úřadu
pro volby do zastupitelstev těchto obcí (dle §12 zákona o volbách do ZO):
Chotovice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Skalice u České Lípy, Sloup
v Čechách, Slunečná, Svojkov
Určenou pověřenou osobou je Ing. Miluše Rychtářová, vedoucí Správního odboru
Městského úřadu Nový Bor (zastupující: Ing. Veronika Holubová, vedoucí oddělení osobních
dokladů, evidence obyvatel a matriky)
 487 712 321 (487 712 330)
 mrychtarova@novy-bor.cz (vholubova@novy-bor.cz)
 Město Nový Bor
nám. Míru 1
473 01 Nový Bor
Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb (t.j.
do 16.00 hodin dne 05.08.2014) registračnímu úřadu
V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce může volební strana na
kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do
příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 1/3 a zaokrouhlený na celé číslo dolů.
Počet členů
zastupitelstva, který má
být zvolen:
7
6
5

Volební strana může na
kandidátní listině uvést:
9 kandidátů
8 kandidátů
6 kandidátů

V obcích, kde se má volit 8 a více členů zastupitelstva obce může volební strana na
kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do
příslušného zastupitelstva obce.
Je-li kandidátní listina doručována poštou, rozhodující je den (případně poslední den lhůty hodina) jejího doručení, nikoliv jejího podání u provozovatele poštovních služeb. Zákon o
volbách do ZO neumožňuje podávání kandidátní listiny prostřednictvím veřejné datové sítě na
elektronickou adresu (mailem) ani prostřednictvím datové schránky.
Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany nebo
nezávislému kandidátu.
Podrobné informace pro volební strany včetně vzorů jednotlivých typů kandidátních listin
jsou umístěny na www.novy-bor.cz pod odkazem VOLBY. S případnými dotazy se můžete
obracet na Ing. Miluši Rychtářovou (MěÚ Nový Bor) – 487 712 321 nebo Mgr. Pavlínu
Kroupovou (KÚ LBK) – 485 226 434.
2) Počty podpisů na peticích
Na základě ust. § 21, odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do ZO, uveřejňuje pověřený
obecní úřad potřebný počet podpisů na peticích, které připojují volební strany ke kandidátní
listině, tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů
Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4
Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v seznamech

Obec

PRO NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY

PRO SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ

9
600
25
19
23
9
60
29
7
12

12
838
39
26
32
12
105
50
10
16

Chotovice
Nový Bor
Okrouhlá
Polevsko
Prysk
Radvanec
Skalice u České Lípy
Sloup v Čechách
Slunečná
Svojkov

Ing. Miluše Rychtářová, v.r.
zaměstnanec registračního úřadu,
který má osvědčení
Vyvěšeno na úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:

