MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR
pověřený obecní úřad
nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz
____________________________________________________________________________________________________

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají 5. – 6.10.2018, podávají
volební strany k projednání a registraci: 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
� 487 712 321
� mrychtarova@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
registračnímu úřadu, tj. do 16,00 hodin dne 31.7.2018.
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.
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 SAMOSPRÁVA, VOLBY, VOLBY 2018.
S případnými dotazy se můžete obracet na Ing. Miluši Rychtářovou (MěÚ Nový Bor) –
487 712 321.
Ing. Miluše Rychtářová, v.r.

