Obecní úřad

BEZDĚDOVICE
*  Obecní úřad: Bezdědovice, č. p. 109, 388 01 Blatná *   383423878 *

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu
Parlamentu ČR
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Starosta obce Bezdědovice podle ust. § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o volbách) a dle ust. § 14c písm. f) zák. č. 247/1995 o
volbách do Parlamentu České republiky a o změna a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici
a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, informace o
počtu a sídlech volebních okrsků nejpozději 45 dnů před zahájením voleb.
Podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona o volbách každá politická strana, politické
hnutí, koalice a nezávislý kandidát, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro
volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR, může delegovat nejpozději 30 dnů přede
dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v
každém volebním okrsku. Delegování členů a náhradníků je dle zákonem stanovené
lhůty nutné doručit starostovi do středy 2. září 2020. Dle ustanovení § 17 odst. 3
zákona o volbách musí seznam mj. obsahovat jméno a příjmení, datum narození a
adresu místa trvalého pobytu člena, popř. náhradníka a jméno a příjmení zmocněnce
politické strany, politického hnutí nebo koalice, popř. jméno a příjmení osoby, která je
k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a které kopii tohoto písemného pověření k
seznamu přiloží. (V případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení - volby do
Senátu PČR.) Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování
nebo adresu elektronické pošty člena, popř. náhradníka a údaj, do které okrskové
volební komse mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni. Seznam podepíše
zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoba, která je k
provedení delegování členů a náhradníka zmocněncem pověřena (nebo nezávislý
kandidát - volby do Senátu PČR).

Volby se uskuteční v obci Bezdědovice v jednom volebním okrsku:
Volební okrsek č. 1
Obecní úřad Bezdědovice, Bezdědovice č.p. 109
V Bezdědovicích dne 14.8. 2020
Čj. OÚ/2/2020

Jiří Bláha v. r.
starosta obce Bezdědovice

