DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
26. ledna 2019

Výňatek z harmonogramu úkolů a lhůt
vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra
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“)

Dnů přede
dnem voleb

Datum
nejpozději do

Úkol

Gestor

66
(do 16:00 hod.)

21. listopadu 2018
(středa)

Podání kandidátních listin volební strany
registračnímu úřadu, kterým
je Městský úřad Bystřice nad
Pernštejnem pro obec Střítež nebo
Havlíčkův Brod pro obec Ždírec
(§ 21 odst. 3 zákona)

66-60

od 21. listopadu 2018 Možnost doplňovat další
(středa)
kandidáty na kandidátní
do 27. listopadu 2018 listiny nebo měnit jejich
(úterý) do 16:00 hod. pořadí
(§ 22 odst. 2 zákona)

53

4. prosince 2018
(úterý) do 16:00 hod.

30

27. prosince 2018
Delegování jednoho člena a volební strany
(čtvrtek) do 16:00 hod. jednoho náhradníka do
okrskové volební komise
(§ 17 odst. 2 zákona)

Odstranění závad
na kandidátních listinách,
pokud úkol přichází v
úvahu (§ 23 odst. 1 zákona)

volební strany

volební strany

Upozornění: Delegaci člena a náhradníka do okrskové volební komise je nutné doručit:
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
ID datové schránky: ksab3eu
e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Kontaktní osoby Krajského úřadu Kraje Vysočina:
Mgr. Ivana Schimmerová – tel. 564 602 179, e-mail: schimmerova.i@kr-vysocina.cz nebo
Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová – tel. 564 602 376, e-mail: schwammenhoferova.a@krvysocina.cz
Obsahové náležitosti delegování jsou vymezeny v ust. § 17 odst. 3 zákona - seznam musí obsahovat
jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka,
případně přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, a jméno a příjmení zmocněnce
politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého

kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která
kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a
příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu
elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka. Seznam podepíše zmocněnec politické strany,
politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, osoba,
která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem pověřena, nebo
nezávislý kandidát.

