Zpravodaj obecního ú adu Josefov
íslo 6 /2006 zá í

Vážení ob ané, ve dnech 20. a 21. íjna 2006 prob hnou v naší obci volby do
zastupitelstva obce sou asn s prvním kolem voleb do Senátu. V naší obci
kandidují do zastupitelstva 1 strana a 2 nezávislá sdružení v tomto složení:

Kandidátní listina KS M
Hrabák Tomáš
ížková Milena
Kubelka František
ížek Jaroslav
ížek Ladislav
Volný Jan

Kandidátní listina
Sdružení Nezávislých Kandidát
Strunz Heinz
Soukup Ji í
Augustin Radek
Chuderáková Irena
Petrák Miroslav
Jurcsikova Miroslava

Obce Josefov

Kandidátní listina
Kandidátní
listina
Pro volby
do zastupitelstva
Sdružení nezávislých kandidát 2,
pro obec krásn jší
Šetka20.
Jana 21. íjna 2006
Konané ve dnech
Mason Martina
Augustinová Marie

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení ú adní obálky, p ípadn hlasovacího lístku, vstoupí voli do
prostoru ur eného k úprav hlasovacích lístk . Pokud se voli neodebere do
tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožn no.
V prostoru ur eném pro úpravu hlasovacích lístk voli m že hlasovací lístek
pro volby do zastupitelstva obce nebo ZHMP upravit jedním z uvedených
zp sob :
a) Ozna it k ížkem ve tvere ku v záhlaví sloupce p ed názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidát m této
volební strany v po adí dle hlasovacího lístku v po tu, kolik iní po et
len zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by byla
ozna ena tímto zp sobem více než jedna volební strana, byl by takový
hlas neplatný.
b) Ozna it v ráme cích p ed jmény kandidát k ížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidát , kolik len zastupitelstva obce má být zvoleno. Po et len
zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku. Pokud by bylo ozna eno tímto zp sobem více
kandidát , než je stanovený po et, byl by takový hlas neplatný.
c) Krom toho lze oba zp soby, popsané v p edchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze ozna it k ížkem jednu volební stranu a
dále v ráme ku p ed jménem kandidáta i kandidáty volebních stran
(i jiných). V tomto p ípad je dán hlas jednotliv ozna eným kandidát m.
Z ozna ené volební strany je dán hlas podle po adí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidát m, kolik zbývá do po tu volených len
zastupitelstva obce po ode tení kandidát , kte í byli vyzna eni
samostatn .
Po úprav vloží voli hlasovací lístek do p íslušné ú ední obálky.
Úpravu hlasovacího lístku lze provést doma a ve volební místnosti vložit do
ú ední obálky.
Volby do obecního zastupitelstva jsou p edevším volbami schopných
jednotlivc , proto je lze volit i nap í jednotlivými kandidátkami,
v takovém p ípad je lepší ozna ovat pouze jednotlivé kandidáty v po tu
p ti a ne strany jako celek. Obecní ú ad pro lepší orientaci o
navrhovaných kandidátech vylepil jejich fotografie na obecní tabuli p ed
obecním ú adem.
Obecní ú ad vyzývá všechny ob any k hojné ú asti na t chto volbách,
což umožní ješt lepší a úsp šn jší život v naší obci.
Dne 6.10.2006 v zaseda ce OÚ v 18 00 se koná p edstavení všech kandidát .

