
vyvěšeno:20.04.2022 Předpokládaný termín sejmutí: 26.09.2022 sejmuto:   

V o l b y   2022 
 

V souvislosti s komunálními volbami do zastupitelstva obce Březolupy (zákon č. 491/2001) 

Vám sděluji následující informace : 
 

1. v rámci naší obce byl vytvořen jeden volební obvod. 
 

2. zastupitelstvo obce Březolupy ponechalo pro další volební období stejný počet členů 

zastupitelstva tj. 15 členů. 
 

3. stanovuji minimální počet členů  okrskové volební komise ( dále jen OVK ) u OVK 

č.1 na 8 členů, u OVK č.2 na 8 členů a to včetně zapisovatelky 
 

4. dle zveřejnění registračního úřadu ( MěÚ UH) je potřebný počet podpisů na peticích 

pro nezávislého kandidáta 69 podpisů, pro sdružení nezávislých kandidátů pak 121. 
 

5. volby proběhnou v naší obci ve dvou volebních okrscích a to: 

 v pátek 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  

 v sobotu 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  
 

6. místem konání voleb do Zastupitelstva obce Březolupy jsou pro oba dva volební 

okrsky přízemní učebny Základní školy Březolupy čp. 134, tel. 572 580 138 ( 

objednání přenosné urny lze např. telefonicky i v den voleb ). 

 Rozdělení volebních okrsků v obci Březolupy: 

Volební okrsek č. 1  ( voliči s trvalým pobytem ve východní části katastru obce ) 

 Volební okrsek č. 2  ( voliči s trvalým pobytem v západní části katastru obce ). 
  

7. Při hlasování je nutno prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky  

( platný občanský průkaz nebo cestovní pas), jde-li o cizince průkazem o povolení k 

pobytu. 
 

8. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do 

Zastupitelstva obce Březolupy   hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet 

náhradní hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

 

9. jmenuji zapisovatelky OVK a to :  paní Lucii Postavovou     ( OVK č.1 ), 

paní Veroniku Hubáčkovou   ( OVK č.2 ). 
 

10. Stanovuji termín a svolávám členy obou OVK na první zasedání OVK a to na 

pondělí 29. srpna 2022 v 16.30 hod. ve velké zasedací místnosti obecního úřadu 

Březolupy, č.p. 90 . 
 

 

Komunální volby do Zastupitelstva obce Březolupy  
 

v pátek 23.září 2022 od 14.00  do 22.00 hodin 
 

a v sobotu 24.září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin 

 v prostorách Základní školy Březolupy 
 

( podrobněji viz výše ) 

za Obecní úřad Březolupy - Ing. Petr Kukla, starosta obce 

v Březolupech dne 20.04.2022, aktualizováno 24.05.2022 


