Město Strakonice
Tisková zpráva č. 33 ze dne 31.10.2019, Strakonice
Rozlosování čísel volebních subjektů do kandidátní listiny pro opakované volby do
Zastupitelstva města Strakonice proběhlo dnes ve čtvrtek 31.10.2019 ve 14.00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Strakonice.
Losování, které dnes proběhlo po uplynutí lhůt daných § 23 odst. 3 a odst. 6 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, tedy po uplynutí lhůt pro rozhodnutí registračního úřadu o registraci
kandidátních listin.
Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku, bude v souladu s § 25 odst. 3 zmiňovaného
zákona na základě losování určeno losem. Termín losování byl oznámen všem
zmocněncům volebních stran a rovněž médiím. Při losování mohli být přítomni nejen
zmocněnci volebních stran, ale i kandidáti a široká veřejnost. Pro opakované volby do ZM
Strakonice bylo zaregistrováno 10 volebních stran.
Čísla pro jednotlivé volební strany byla losována v pořadí, v němž byly v řádném termínu
odevzdány kandidátní listiny.
Kandidátní listina pro opakované volby konané dne 14.12.2019 bude ve formátu A3,
oboustranná. Na každé ze stran bude po pěti politických subjektech dle pořadí dnes
vylosovaných čísel.
Občané by tedy při volbě neměli opomenout i druhou stranu volební listiny.
Zveřejnění kandidátních listin je výhradně v gesci samotných volebních subjektů.
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