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V souladu s $ 27 odst. 3 zákona 49112001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme následující informace:

ozNÁvrnxÍ počru črnNŮ
ZASTUPITELSTvA OBCE l'utÍN, xrnnE BUDE

voLENo VE DNECH 10. A 11. ŘÍ.rxa zor+

Zastupitelstvo obce Lutín na svém zasedání konaném dne 26. 6. 2OI4 stanovilo v souladu
s ustanovením $ 67 zákona o obcích, Že ve dnech 10. a 11. 10.2014 bude do qýše uvedeného
zastupitelstva obce voleno celkem 15 členů zastupitelstva.

PoTŘEBNÝ,poČnr PoDPISŮ NA PETICÍCH
K PoDPoŘn xaxoIDÁTNÍ LISTINY NEZÁuSLErro

KANDIDÁTA NEBO SDRUŽENÍ NEzÁvtSLÝCH KANDIDÁTŮ

$ 21 odst. 4 z.49112001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některych
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách)

Tvoří_li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů' připojí volební
strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu . Y záhlaví
petice anakaždéjejí další straně musí bfi uveden
* něuev volební strany s
* Zastupitelstvo obce Lutín
* volby konaná v roce 2014

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

Podle $ 21 odst. 4 zákona o volbách je stanoven potřebný počet podpisů voličů zapsaných
v Seznamech v obci nad 3000 do 10000 obyvatelpro nezávislého kandidáta 3oÁ,nejméné I20 apro
sdruŽení nezávislý ch kandidátt ] oÁ.

K 1. 1 .2014 dle sdělení Registračního úřadu olomouc byl počet obyvatel v obci Lutín 3250,
to znamená, že

* ke kandidátní listině na podporu nezávislého kandidáta musí b1it připojena petice
podepsaná minimálně 120 voliči obce

* ke kandidátní listině na podporu sdružení nezávislých kandidátů musí být připojena
petice podepsaná minimálně 228 voliči
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Vyvěšeno dne: 14. 7.2014
starosta obce
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