OBECNÍ

ÚŘAD KUNĚJOVICE

Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 573086, DIČ: CZ 00573086
(:+ 420 377 927 070
E-mail: kunejovice@post.cz
: yzcbhyd
DATUM: 30. 06. 2022

č. j.: OÚKU-156/30-06/volby2022-Lu
Sk. zn.: 77.3 S/5| 77.4 V/5

OZNÁMENÍ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ – 23. a 24. září 2022
Volební obvod včetně počtu volených členů zastupitelstva obce Kunějovice
a potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislého kandidáta nebo pro sdružení
nezávislých kandidátů
Zveřejněno v souladu s § 27 odst. 3 zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 67 a 68 zákona číslo 128/2000Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Název volebního Počet obyvatel Počet volených členů
obvodu/obce
k 01. 01. 2022** zastupitelstva obce

Kunějovice

185

(stanoven dle počtu členů ZO
v končícím volebním období)

Potřebný počet podpisů
na petici pro
NEZÁVISLÉHO
KANDIDÁTA

Potřebný počet
podpisů na petici
pro SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ*

5

10

13

1 volební obvod
** Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-registry
* Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní
listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven
v příloze zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Číslo vypočtené podle přílohy tohoto zákona se zaokrouhluje na celé číslo směrem
nahoru.
Obec Kunějovice

NK

SNK

do 500 obyvatel

5,00%

7,00%

Jiří Lőwy
starosta
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Rozdělovník k ČJ: OÚKU-156/30-06/volby 2022-Lu
Oznámení - ZVEŘEJNĚNÍ
č.

Adresát
stejnopis se doručí, účastníci řízení (dodejky)

/01

ÚD, El. ÚD DÁLKOVÝ PŘÍSTUP

/02

Stejnopis: 1x vl. – orig. sl.|Spis
K založení do volební dokumentace

Adresa

Forma Odesláno

od: 30. 6. 2022 | do: 20. 7. 2022 ||

Obdrží

Volby do zastupitelstva obce 2022

ostatní

Založeno na úřední desce dne: 30. 6. 2022 / účinnost od: 2. 7. 2022
Založila, jméno a podpis: Ludvíková/E, El.ÚD-35/30-06/22
Datum sejmutí z úřední desky dne: 20. 7. 2022
Oprávněná osoba/za správnost: | razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu :

30.6.2022

