Městský úřad Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav, okres Znojmo
Tel.515 333 201
e-mail: olivova@mesto-miroslav.cz

v Miroslavi dne 9.6.2022
Č.j.: volby 09/2022

INFORMACE
registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí
konaných dne 23. a 24. září 2022
1. Volby do zastupitelstev obcí
Městský úřad v Miroslavi jako pověřený obecní úřad – registrační úřad ve smyslu § 21 odst. 2
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, stanoví:
Volební strany z obcí (níže uvedených v tabulce), náležejících do územního obvodu
pověřeného obecního úřadu MěÚ Miroslav podávají
kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí konaných dne 23. a 24. září 2022

příslušnému registračnímu úřadu, tzn. Městskému úřadu Miroslav, nám. Svobody 1, 671 72
Miroslav.

Kandidátní listiny včetně povinných příloh (vlastnoručně podepsaná prohlášení kandidátů a
případné petice) se podávají v souladu s ust. § 21 odst. 3 výše uvedeného zákona pověřeným
pracovníkům Městského úřadu v Miroslavi, nám. Svobody 1,671 72 Miroslav

a to nejpozději do úterý 19. července 2022 do 16:00 hodin.

Kontaktními osobami zajišťující volby do zastupitelstev obcí na pověřeném Městském úřadě
Miroslav, se sídlem nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav, jsou:
Miluše OLIVOVÁ, referentka finančního a majetkového odboru, tel. 515 266 457, 732 597 030
Mgr. Ilona KRUPICOVÁ, referentka kanceláře tajemníka, tel. 515 266 465, 732 597 034

Lhůtu nelze prodloužit ani prominout její zmeškání!

Současně uvádíme seznam obcí náležejících do správního obvodu Městského úřadu Miroslav, ke
kterému se kandidátní listiny podávají jako příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Jde o tyto
obce:

Jiřice u Miroslavi
Damnice
Dolenice
Trnové Pole
Suchohrdly u Miroslavi
Miroslavské Knínice
Našiměřice
Hostěradice
Skalice
Miroslav

2. Volby do zastupitelstev obcí – zveřejnění potřebného počtu podpisů na
peticích
Městský úřad Miroslav jako registrační úřad ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
tímto v souladu s § 21 odst. 4 výše uvedeného zákona zveřejňuje potřebný počet podpisů
voličů na petici podporující kandidaturu nezávislých kandidátů nebo sdružení nezávislých
kandidátů (dále jen volební strana) pro jednotlivé obce.
Současně upozorňujeme, že v záhlaví petice a na každé její další straně musí být
uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum
narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební
strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých – viz § 21 odst. 4 výše
uvedeného zákona.

Potřebné počty podpisů voličů v jednotlivých obcích:

Potřebné počty podpisů na petici
Město, obec

Pro nezávislé
kandidáty

Pro sdružení nezávislých
kandidátů

Jiřice u Miroslavi

24

33

Damnice

18

25

Dolenice

7

10

Trnové Pole

7

9

Suchohrdly u Miroslavi

25

36

Miroslavské
Knínice
Našiměřice

17

24

11

15

Skalice u Znojma

25

36

Miroslav

121

211

Hostěradice

65

114

Miluše Olivová
pověřený obecní úřad
registrační úřad Miroslav

Vyvěšeno dne:
Sňato dne:

