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Obecním úřadům
územního obvodu pověřeného
úřadu Vimperk

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat na základě rozhodnutí prezidenta republiky
v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022.
V souvislosti s přípravou voleb rovněž všechny obecní úřady v územním obvodu pověřeného
obecního úřadu Vimperk obdržely prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje
materiál, jehož součástí je především Harmonogram lhůt a úkolů vyplývající ze zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
zákonů pozdějších (dále jen zákon o volbách do zastupitelstev obcí). Rovněž byly zaslány
veškeré vzory související se sestavením a podáním kandidátních listin, včetně prohlášení
kandidáta a petice podporující kandidaturu.
Jako pověřený obecní úřad Vám ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona o volbách do
zastupitelstev obcí oznamujeme, že pověřený obecní úřad Vimperk je Vaším
registračním úřadem, který projednává a registruje kandidátní listiny pro výše
uvedené volby.
Termín pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu je do 19. července 2022 do 16:00
hodin.
Zároveň Vám jako registrační úřad v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona o volbách
do zastupitelstev obcí oznamujeme potřebný počet podpisů na peticích pro sestavení
kandidátních listin za Vaši obec viz příloha.
Informaci o stanoveném registračním úřadu a o potřebném počtu podpisů na peticích
oznamte za Váš úřad prostřednictvím úřední desky ve Vaší obci.
Dále v příloze posíláme členění obcí na části (údaj uváděný na kandidátní listině) viz příloha.
Dovoluji si Vás upozornit, že na základě uvedeného Harmonogramu úkolů a lhůt je nutné do
čtvrtka 30. června 2022 stanovit počet členů zastupitelstva, a to podle § 67 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že neurčí zastupitelstvo
jinak (§ 68 odst. 4 zákona o obcích), volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů
zastupitelstva obce v končícím volebním období.
Veškeré dotazy ohledně nastávajících voleb můžete konzultovat telefonicky nebo osobně na
Městském úřadu Vimperk, odboru vnitřních věcí, u Jany Schererové, telefonický kontakt
388 402 215, 724 176 544.
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