OZNÁMENÍ
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.
Den vyhlášení voleb: 13. dubna 2022

Dny konání voleb: 23. a 24. září 2022

Starostka obce Vilantice podle:
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“)
- vyhláška 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“)
Zveřejňuje (§ 27 odst. 3 zákona):
pro obec Vilantice (pro místní část Vilantice a Chotěborky) je vytvořen 1 volební obvod,
počet členů zastupitelstva 7,
potřebný počet podpisů na peticích:
pro nezávislé kandidáty 11, pro sdružení nezávislých kandidátů 15
Stanovuje (§ 15 odst.1 písm. d) zákona: minimální počet členů okrskové volební
komise: 6 členů
Poskytuje informaci o počtu a sídle volebního okrsku (§ 15 odst. 1 písm. g zákona):
Počet okrsků :1
Sídlo: úřední adresa Vilantice 101, 544 01,
podatelna obecního úřadu a volební místnost se nachází: Vilantice čp.36, vchod ze dvora
Oznamuje dobu a místo konání voleb (§ 29 zákona):
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost Vilantice čp. 36
(zasedací místnost nad hostincem)
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní
občanství jiného státu Evropské unie.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Vilantice 27.6.2022

Dagmar Jarošová, starostka obce

