
                                                                                                                                                                                  

O B E C N Í    Ú Ř A D   K U N Ě J O V I C E                                      
Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 573086, DIČ: CZ 00573086             

                                                                                                                                                   Dle rozdělovníku 
Naše č. j.: OÚKU-226.1/ZK/SPČR/17-08/volby2020-Lő 
Sp. zn.:  77.3 S/5 Organizačně technické zabezpečení voleb , 77.4 V/5 Ostatní volební dokumentace

Vyřizuje: Jiří Lőwy
(:+ 420  377  927  070
E-MAIL: kunejovice  @  p  o  s  t.cz                                                                                                                                             
ID DS : yzcbhyd
                                                                                                                                                                                                                                        

DATUM: 17. 08. 2020                                                                                                                                                                        

Stanovení  minimálního  počtu  členů  okrskové  volební  komise pro  účely  konání  voleb  do  Zastupitelstva
Plzeňského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky,  konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (§ 15 odst. 1  písm. c)
zákona), 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce každé politické straně, politickému
hnutí,  koalici,  nezávislému  kandidátovi,  jejichž  přihláška  k  registraci  byla  zaregistrována,  a  kteří  kandidují  toliko
ve volbách do Senátu [§14c odst. 1 písm. f) zákona] ve spojení s usnesením NSS, č. j. Vol 23/2014-110, každé volební
straně, jejíž kandidátní listina  byla zaregistrována [§15 odst. 1 písm. f) zákona]            

- 1) stanoven minimální počet členů okrskové volební komise dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona na: 4;
- 2) je počet volebních okrsků : 1  (§ 15 odst. 1 písm. f) zákona);
- 3) je sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice.
 

Jiří Lőwy                                                                                                                                                                           
starosta

Počet listů/příloh nebo počet svazků/příloh: 1/0 |Počet výtisků: 2|Číslo výtisku: prvý                                                        

Rozdělovník k ČJ: OÚKU-226.1/ZK/SPČR/17-08/volby2020-Lő                                                                                                                   

Stanovení min. počtu členů OVK, počet a sídlo VO  

                                                                                                                                                                                                                                            

  č. Adresát
stejnopis se doručí, účastníci řízení (dodejky)

Adresa

    

Forma Odesláno

226.1/01  ÚD, El. ÚD od: 17. 8. 2020 | do: 11. 10. 2020 ||  Obdrží 17. 8. 2020

  
226.1/02

  Stejnopis: 1x vl. – orig. sl.                                  
  Spis OÚKU-226.1/ZK/SPČR/17-08/volby2020-Lő             
  K založení do volební dokumentace

Volby_Zastupitelstvo PK, Senát PČR 2020 ostatní

                                                                                                                                                                              
Založeno na úřední desce dne: 17. 8. 2020 / účinnost od: 18. 8. 2020
Založil, jméno a podpis: Lőwy/E, El.ÚD-33/08/20
Datum sejmutí z úřední desky dne: 11. 10. 2020                                                                                                                            
Oprávněná osoba/za správnost: Jiří Lőwy|razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: 

Vytvořeno: 3. 8. 2020| Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  po dobu od: 17. 8. 2020 | do: 11. 10. 2020 ||                                       

                                                                                                                                                                                                             
● ● ● (2020) Obecní úřad Kunějovice                                                                                                                                                       
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