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Starostům obcí
v působnosti RÚ Blovice
Zmocněncům volebních stran

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
23. a 24. ZÁŘÍ 2022
OZNÁMENÍ O LOSOVÁNÍ ČÍSEL PRO OZNAČENÍ VOLEBNÍCH STRAN NA
HLASOVACÍCH LÍSTCÍCH
Podle § 12, odst. 1, písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu s § 7 vyhlášky č.
59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona (dále jen vyhláška) vylosuje
registrační úřad (Městský úřad Blovice) po ukončení registrace kandidátních listin čísla pro
označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí
v rámci správního obvodu obce z rozšířenou působností Blovice (s výjimkou města
Spáleného Poříčí a spádových obcí tamního registračního úřadu).
Losování se tak týká obcí: Blovice, Letiny, Střížovice, Vlčtejn a Ždírec
Pro volby do zastupitelstev obcí bude do 5. srpna 2022 rozhodnutím registračního úřadu
zaregistrováno nejvíce 22 volebních stran. Rozhodnutí budou zaslána jednotlivým volebním
stranám a vyvěšena na úřední desce. Pokud se žádná volební strana nebude v zákonné lhůtě
domáhat ochrany u příslušného soudu, bude pořadí volebních stran na jednotlivých
hlasovacích lístcích stanoveno losem postupem dle § 7 vyhlášky.
Veřejné losování čísel pro označení pořadí volebních stran na hlasovacích lístcích pro volby
do jednotlivých zastupitelstev obcí bude zahájeno dne 11. srpna 2022 ve 13.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Blovice (Masarykovo náměstí čp. 143 přízemí).
Losování bude probíhat v abecedním pořadí dle názvů obcí a času doručení jednotlivých
kandidátních listin volebních stran. Je zvána veřejnost a zmocněnci zaregistrovaných
volebních stran.
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