
Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR konané ve
dnech 23. a 24. září 2022

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb. byly
dne 13. dubna 2022 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu PČR,
které se budou souběžně konat ve dnech 23. a 24. září 2022 (případné druhé kolo voleb
do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 30. září a 1. října 2022).  Volby do Senátu PČR
proběhnou  na  území  Pardubického  kraje  ve  volebním  obvodu č.  43 se  sídlem
v Pardubicích a dále ve volebním obvodu č. 46 se sídlem v Ústí nad Orlicí. Volby do 1/3
Senátu Parlamentu ČR budou probíhat i v obci Nasavrky.

Kandidátní  listiny pro volby  do zastupitelstev  obcí  se     podávají  příslušným pověřeným  
obecním úřadům, nebo obecním úřadům minimálně se dvěma odbory, a to nejpozději
do úterý 19. července do 16:00 hodin, zmeškání uvedeného termínu a hodiny je důvodem
pro vydání rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny.

Proto prosím:

Kandidátní  listinu  pro  svou  kandidaturu  do  obecního  zastupitelstva  obce
Nasavrky odevzdejte prosím NEJPOZDĚJI DNE 18. července 2022 do schránky
na budově obecního úřadu Nasavrky!!!!

Do obecních zastupitelstev mohou kandidovat politické strany, politická hnutí a jejich
koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických
stran  nebo  politických  hnutí  a  nezávislých  kandidátů. Nezávislí
kandidáti nebo sdružení  nezávislých  kandidátů musí  oproti  ostatním  typům  volebních
stran  ke  kandidátní  listině  přiložit  navíc petici  podepsanou  voliči,  kteří  podporují  jejich
kandidaturu.

Kandidátem může být volič - postačí tedy, bude-li mít kandidát nejpozději v pátek 23. září
trvalý  pobyt  v obci (občan  jiného  členského  státu  EU  může  mít  i  registrovaný
přechodný pobyt v obci), v níž kandiduje, dále bude splňovat podmínku dosažení věku 18
let nejpozději k sobotě 24. září, přičemž kandidatuře z výše uvedených překážek výkonu
volebního práva nebrání  omezení  osobní  svobody z důvodu ochrany zdraví  lidu či výkon
služby  vojáka  v zahraničí.  V příloze  naleznete  zpracovaný vzor  kandidátní  listiny,
využitelný konkrétně pro sdružení nezávislých kandidátů či nezávislého kandidáta.
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