
§eznam obcí
le ktených ;e kandidátní listíny pr§ dodateřné volby do lastupitelstev

obc] podávají Městskému úřadu Hrušovany nad Javišovkoy

V souvislosti s konáním dodatečných voleb do zastupitelstev obcí ?. ledna 7a23 zveíejňuje

Mě§tský úřad Hxšovany nad Jevišovkou, regislrační úřad die § 21 odst. 2 rákona č.49I/2OO1 Sb.,

o volbách do zastupite]stev obcí a o rměně něk:erých záltcnů, ve u;,:ění po:dějších předpisŮ {dáte

jen ,,zákon") §eznam cbcí, re kterých se kandidátní li§ti§y podávají Měs§lárnu Úřadu HruŠovany

nad Jevišovko:J:

xód obce §árevobce

593842 Břeža::y

upozorněni:
Xandidátní listiny se podávají l:jpozději dq 2. li§lgt_ad! 2022 1§tŤeda) do 16 i.9din {66 dnŮ přede
dnex voleb) příslušnému registračnímu r]řajr.l {§Z:" odst, 3 zákona), lterým j§ Mě§tský úřad

Hrušovany nad Jevišovkou. náměstí Míru 22, Hrušovany nad Jevišovkou,

V Hrušovanech nad Jevišgvkou jne 11,10.2§22

lng. Zdeněk Šalomon
tajemník

lYós:s}3ho úřadu Hrušovany nad Jevišovkou
- regi:trační úřad

Vyvěšeno dne rh w §*tL

§ejmuto drre

,



Zveřejnění potřebného počtu podpisů
na peticích k podpoře kandidátni listiny

nezávislého kandidáta ns}g ;drr:žell nelávislých kanťidátů
pro dodatečrrá valby do zastupitelstev o§cí ko:rané 7. ledna 20?3

V souvislosti s konáním dodatečných voleb do zastupitelstev obcí 7. ledna 2§13 :veřejilje Městský Úřad

Hrušovany nad Jevišovkou, registračni úřad dle § 21 odst, 4 zákona č.491/2aa1 5b., o vc|bácb dc zastupitelstev
o}ci a o změně nékterých zákorrů, ve znění po:dějších předpisů (dále jen ,,zákon"} potřebné počtv podpisů

na peticích k podpoře kanťijái::i lisliny nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátŮ
pro dodatečnÉ volby do zastupitelstev obcí.

P§č€t potřebnych podpisŮ

Tvoři|i volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislýeh voliČŮ zaPsanýcts

kandidátů, připojí vole}ní strana ke kandidátní listině petici podepsanou PoČet v seznsmech rc Pet'Ci

voliči podporujícími její kandidaturu, v záhlavi petice a na každé ieií dal§ ou;;§l kkanďidótn'!j§r,

straně musí b,ýt uveden nálev volební ;l*ly, název rastupitelstva obce, nezávislého n.*"n,*rn
do kterého volebr:í §trana kandiduje, a rok tqnóní v§|eb. Vedle podpisu kandidóto ';;;;Ů;;;;

voliče musí blh uvedeno jeho irnéno, příirnelj. datum narození a místo, dol§c 3X 7%

kde ie přihlá§en k trvalému pq}yit|, případně adr*sa místa přechodnéhc aad Sao 4 %,

pobytu, jde-li o c]zince podle § 4 cdst. 1 zákona iz §§}, jinak tento hlas prc do 3000 nejméně 23 7 %

podporu volební 3tí3ny nelze započítat. Nezappčítávaii se také podpisy nad 3aoa 3 %,

kandidátů samÝch. Potřebný počet podpisů volič§ je slar:oven v přiicze k do n kr/a nejméně j2O 7 %

zákonu; číslo vypočtená podle přílol,:y se zaokrouhluje na celé čislo směrem
nahoru,

Ke kandidátní li§tině na podporu nezávisléhc kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidát§ rnr::í být
€na minixálně voličů wedenýx níže obcc.
Kód
obce

B

V Hrušovanech nad ]evišovkou dne 11.10.2022

Vyvěšenc dne

Počď potřebnýú podpis&
v sgaamoch

ze

li§íně

384259

na

' -] ----,.,.*.._ _. _.;';'-
liru§ornmy nxj ..b.iĚovti i ;okrrcZnq|no 9

lrrg. Zdenčk Ša|omon
tajemník

Méstského úřadu Hru§ovany nad Jevišovlou
- registrační úlad

32 5§

ngávlslélto
kandidáta

Sejmuto dne

ť* ,$*. riz*

Obec

ldruiení neťvislých
kandídáti


