PETICE

pořadové
číslo

podporující kandidaturu volební strany
Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované
pro volby do zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Hrabová
které se uskuteční dne 23. a 24. září 2022

Jméno a příjmení

Datum
narození

Místo trvalého pobytu nebo
evidovaného přechodného
pobytu v Ostravě-Hrabové
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strana

Podpis
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VYSVĚTLIVKY A POZNÁMKY K PETICI

ź V záhlaví pe ce a na KAŽDÉ její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce,

do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb.
ź Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákoně o volbách do zastupitelských orgánů a byl
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ź
ź
ź
ź
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zveřejněn na úřední desce registračního úřadu, pro tyto volby činí pro sdružení nezávislých kandidátů
v Ostravě-Hrabové 271 podpisů.
Petentem může být jen volič, tj.:
státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a
státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb
v této obci přihlášen trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sb. mezinár. smluv (= občan
člen. státu EU).
Na pe ční lis ně musí být uvedeno místo trvalého pobytu nebo evidovaného přechodného pobytu jako
přesná a úplná adresa.
Podpisem pe ce volič nevyjadřuje závazek volební subjekt volit, pouze volebnímu subjektu vyslovuje
podporu jeho kandidatury pro jedny konkrétní volby
Volič je oprávněn podepsat více pe c pro volby do téhož zastupitelstva obce.
Pe ci je oprávněn podepsat i ten, kdo 18 let svého věku dovrší až v den voleb.
Podpisy kandidátů samých se nezapočítávají.
Pokud pe ce NEOBSAHUJE vedle podpisu voliče uvedení jeho jména, příjmení, data narození a místa, kde je
přihlášen k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu a závada nebude odstraněna podle
§ 23 odst. 1 zák. o volbách do ZO tento hlas pro podporu volební strany NELZE započítat.

