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ÚŘAD KUNĚJOVICE
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č. j.: OÚKU-181/20-07/volby2022-Lu
sk. zn.: 77.3 S/5| 77.4 V/5

● Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Kunějovice
● Informace o volebním okrsku volebním stranám pro volby do zastupitelstva
obce 23. a 24. září 2022
Zveřejněno v souladu s § 15 odst. 1 písm. d) a g) zákona číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s § 67
a 68 zákona číslo 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto stanovuji:
- Minimální počet členů okrskové volební komise
- Ve volebním obvodě jeden volební okrsek
- Sídlo volebního okrsku
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[§ 15 odst. 1 písm. d) zákona]

č. 1

[§ 15 odst. 1 písm. g) zákona]

Úřadovna OÚ Kunějovice, Kunějovice 28

Jiří Lőwy
starosta
Rozdělovník k ČJ: OÚKU-181/20-07/volby 2022-Lu
Oznámení – ZVEŘEJNĚNÍ – Stanovení min. počtu členů OVK, počet a sídlo VO
č.
Adresát
Adresa
stejnopis se doručí, účastníci řízení (dodejky)
/01
/02

Zveřejněno ÚD,
způsobem umožňující DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Stejnopis: 1x vl. – orig. sl. | Spis

Forma Odesláno

od: 20. 7. 2022 | do: 25. 9. 2022 ||

Obdrží

Volby do zastupitelstva obce 2022

ostatní

K založení do volební dokumentace
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