OBEC STARÉ BŘÍŠTĚ
OBECNÍ ÚŘAD STARÉ BŘÍŠTĚ
Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
1. Volby do zastupitelstva obce Staré Bříště se uskuteční v pátek dne 23.9.2022 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24.9.2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Staré Bříště 11 (budova
Obecního úřadu) pro všechny voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Staré
Bříště. Obec Staré Bříště tvoří jeden volební obvod a v obci je jediný volební okrsek.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Počet členů zastupitelstva obce pro nové volební období zůstává 7.
7.

Kandidátní listiny musejí být podány registračnímu úřadu MěÚ Humpolec nejpozději
19. července 2022 do 16:00. Potřebný počet podpisů na peticích připojených ke
kandidátní listině je 4 pro nezávislé kandidáty, respektive 6 pro sdružení nezávislých
kandidátů.

Ve Starých Bříštích dne 2.července 2022

………………......................
Václav Honzl, starosta

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro
volby do zastupitelstva obce
konané ve dnech 23-24/9/2022
V souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet
členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce následovně:
ve volebním okrsku č. 1 v počtu 4 členů a jednoho zapisovatele
Zároveň tímto stanovuji termín prvního zasedání okrskové volební komise: 2.9.2022. od
18:00.

Ve Starých Bříštích dne 2.7.2022

………………......................
Václav Honzl, starosta

