INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY
Městský úřad Kynšperk nad Ohří je registračním úřadem pro volby do zastupitelstva:
- města Kynšperk nad Ohří
- obce Šabina
- obce Kaceřov
- obce Libavské Údolí
Termín voleb do zastupitelstev obcí byl prezidentem České republiky vyhlášen ve sbírce
zákonů č. 81/2022 Sb. na pátek 23. září 2022 (14.00 – 22.00 hod. ) a na sobotu
24. září 2022 (8.00 hod. – 14.00 hod).
REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN:
Příjem, projednání a registraci kandidátních listin zajišťuje Městský úřad Kynšperk nad Ohří,
Bc. Alena Kadavá, tel. 352 350 427, kancelář č. 4, přízemí
Kandidátní listiny mohou volební strany podat nejpozději 66 dnů přede dnem voleb.
Doporučujeme zmocněncům volebních stran termín podání kandidátní listiny dopředu
objednat telefonicky na výše uvedené telefonní číslo.
Vzory kandidátních listin, prohlášení apod. naleznete v příloze
Volební strany mají možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listinu nebo měnit jejich
pořadí 60 dnů přede dnem voleb, případné závady kandidátních listin je nutné odstranit
nejpozději 53 dnů přede dnem voleb.
Viz. přehled termínů a lhůt, který naleznete v příloze
ePETICE:
V souvislosti s nástrojem ePetice upozorňujeme na to, že tento nástroj neslouží pro petice
na podporu kandidatury podle volebních zákonů, ani jako petiční nástroj pro podporu
založení politické strany či politického hnutí. Pokud by např. volební strana typu sdružení
nezávislých kandidátů prováděla sběr podpisů na podporu kandidatury prostřednictvím
nástroje ePetice, registrační úřady nemohou tyto podpisy akceptovat.
Odbor voleb informaci o nepřihlížení ke shora uvedeným podpisům skrze nástroj ePetice
zveřejnil na svém mikrowebu právě v těch textech, které se věnují sběru podpisů, např. Chci
být kandidátem - Volby (mvcr.cz).
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KANDIDUJÍCÍ SUBJEKTY A JEJICH kandidáty
najdete zde: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-zakladniinformace-pro-kandidujici-subjekty-a-jejich-kandidaty.aspx

VZOR PETICE, KTEROU SE OBČAN PŘIPOJUJE KE KANDIDÁTNÍ
LISTINĚ
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V

záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název
zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu
voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého
pobytu, případně adresa místa přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, jinak
tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy
kandidátů samých. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední
desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.(§ 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů)
Z důvodu čitelnosti a zamezení chyb při porovnání s registrem obyvatel je účelné, aby volič
vyplnil údaje týkající se jeho osoby hůlkovým písmem, adresou místa trvalého pobytu voliče
se rozumí úplný název adresy – viz. občanský průkaz (PSČ není třeba uvádět)
Každý podpisový arch je překladatelem petice opatřen po sesbírání všech podpisových archů
číslem podpisového archu. Tato čísla tvoří jednu číselnou řadu pro celou petici a předkladatel ji
připojuje ke kandidátní listině seřazenou vzestupně počínaje číslem 1.

DELEGOVÁNÍ ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ DO OKRSKOVÝCH
VOLEBNÍCH KOMISÍ
Každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby
do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena
a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se
do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů
okrskové volební komise podle § 15 odst. 1 písm. d), jmenuje členy na neobsazená místa
starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet
v průběhu voleb do zastupitelstva obce a nejsou-li náhradníci z týchž volebních stran, jejichž
zástupcům zaniklo členství, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.
Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně
doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním
doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno
a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena (adresu je potřeba uvést
přesně, jak je uvedena v občanském průkazu) , popřípadě náhradníka, případně přechodného
pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany,
politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta,
popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která
kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho
jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo
adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební
komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je
do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmocněnec politické strany,
politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta,
osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem
pověřena, nebo nezávislý kandidát.
Doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání
OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).
Vzor delegování najdete v příloze

