MĚSTSKÝ ÚŘAD CVIKOV
pověřený obecní úřad
Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov, Cvikov I,
tel. 487 829 014, 487 829 011, fax 487 751 411, e-mail:schlauchova@cvikov.cz, mackova@cvikov.cz
__________________________________________________________________________________________

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ SE USKUTEČNÍ
VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018
REGISTRAČNÍ ÚŘADY pro podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí
Podle § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do ZO“), je povinností
pověřeného obecního úřadu zveřejnit seznam obecních úřadů v obcích, kterým se podávají
kandidátní listiny přímo a seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají příslušnému
pověřenému obecnímu úřadu.

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají
ve dnech 05. a 06. října 2018, podávají volební strany k projednání a registraci:

Městskému úřadu Cvikov, jako pověřenému úřadu
pro volby do zastupitelstev těchto obcí (podle §12 zákona o volbách do ZO):

CVIKOV, KROMPACH, KUNRATICE U CVIKOVA, MAŘENICE, SVOR
Určenou pověřenou osobou je:
MIROSLAVA SCHLAUCHOVÁ, vedoucí správního odboru Městského úřadu Cvikov
kancelář č. 101 (1. patro MěÚ Cvikov)
487 829 014
schlauchova@cvikov.cz
Náměstí Osvobození 63
471 54 Cvikov
V případě nepřítomnosti zastupuje:
SOŇA MACKOVÁ, referent správního odboru Městského úřadu Cvikov
kancelář č. 9 (přízemí MěÚ Cvikov, podatelna)
487 829 011
mackova@cvikov.cz
Náměstí Osvobození 63
471 54 Cvikov

Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů
přede dnem voleb registračnímu úřadu (do 16:00 hodin 31.07.2018)!!!!
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.

POČET KANDIDÁTŮ NA KANDIDÁTNÍ LISTINĚ
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.

POČTY VOLENÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022
POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022

OBEC
CVIKOV
KROMPACH
KUNRATICE U CVIKOVA
MAŘENICE
SVOR

21
9
11
13
9

POČTY PODPISŮ NA PETICÍCH
Podle § 21, odst. 4 zákona o volbách do ZO, uveřejňuje pověřený obecní úřad potřebný počet
podpisů na peticích, které připojují volební strany ke kandidátní listině, tvoří-li volební stranu
nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů:
OBEC
CVIKOV
KROMPACH
KUNRATICE U CVIKOVA
MAŘENICE
SVOR

POČET PODPISŮ
PRO NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA

POČET PODPISŮ
PRO SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ

135
9
25
16
27

314
12
44
22
47

Podrobné informace pro volební strany včetně vzorů jednotlivých typů kandidátních listin jsou
umístěny na www.cvikov.cz pod odkazem VOLBY. S případnými dotazy se můžete obracet
na Miroslavu Schlauchovou (MěÚ Cvikov), tel. 487 829 014 nebo Mgr. Pavlínu Kroupovou
(KÚ LBK), tel. 485 226 434.
Bc. Miroslava Schlauchová, v.r.
zaměstnanec registračního úřadu,
který má osvědčení

