
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

, ,
OZNAMENI

Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm v souladu s §21 odst. 2
zákona Č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění, zveřejňuje tímto
seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny volebních stran pro
volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 15. a 16.října 2010,
podávají Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm:

Dolní Bečva
Prostřední Bečva

Horní Bečva
Hutis ko-Solanec

Valašská Bystřice
Vidče

Vigantice
Rožnov pod Radhoštěm

Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu, kterým je
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, nejpozději

dne 10.8.2010 do 16:00 hod.

Převzít kandidátní listiny volebních stran jsou oprávněni pouze:

Ing. Božena Kořenková, budova MěÚ, Masarykovo nám. 128,
dveře Č. 225

Ing. Jana Gaďourková, budova MěÚ, Masarykovo nám. 128,
dveře Č. 112

Za registrační úřad: Ing. Božena Kořenková



Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

OZNÁMENí

Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm, v souladu s ustanovením
§ 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, zveřejňuje tímto
potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a
sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí,
konaných ve dnech 15. a 16. října 2010:

počet podpisů pro počet podpisů pro
Obec nezávislé kandidáty sdružení nezávislých

kandidátů
Rožnov p/R 600 1215
Dolní Bečva 74 130
Horní Bečva 100 174
Hutisko-Solanec 81 142
Prostřední Bečva 69 120
Valašská Bystřice 93 162
Vidče 68 118
Vigantice 39 68

V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden:
- název volební strany
- název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje,
- rok konání voleb

Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho:
- jméno, příjmení
- datum narození
- místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat.
Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Za registrační úřad: Ing. Božena Kořenková


