Městská část Praha – Královice
Starosta MČ

K Nedvězí 66
104 00 Praha 10 - Královice
tel: 267 711 044, fax: 267 711 386

V Praze – Královicích dne 15.07.2014

Informace
pro voliče, politické strany, politická hnutí, koalice,
nezávislé kandidáty, sdružení nezávislých kandidátů
dle § 88 zákona č. 131/2000 o hlavním městě Praze a § 21 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí ve znění ostatních změn a doplňků
V souvislosti s volbami do zastupitelstva MČ Praha – Královice, které se budou konat ve dnech 10. a
11. října 2014, starosta MČ informuje:
a) počet členů zastupitelstva MČ Praha – Královice pro volební období 2014 – 2018: 5 (pět)
b) počet volebních obvodů pro celé území MČ Praha - Královice: 1 (jeden)
c) pro MČ Praha – Královice je registračním úřadem k podávání kandidátních listin
Magistrát hl.m. Prahy (pověřený obecní úřad), který registruje a projednává kandidátní
listiny pro volby do zastupitelstev těch městských částí hl.m. Prahy, jejichž úřady nemají
zřízeny žádné odbory
d) potřebný počet podpisů na petici ke kandidátní listině pro volby do zastupitelstva
MČ Praha – Královice
- pro nezávislého kandidáta: 16 (šestnáct)
- pro sdružení nezávislých kandidátů: 23 (dvacettři).
Počet kandidátů na kandidátní listině politické strany, hnutí, koalice nebo sdružení může být
maximálně 6 (šest).
Kandidátní listiny se podávají odboru živnostenskému a občanskoprávnímu Magistrátu hl.m. Prahy
(registračnímu úřadu) ode dne vyhlášení voleb prezidentem České republiky, tj. od 20. června do
5. srpna do 16.00 hod. Do 11. srpna mají volební strany možnost doplňovat kandidáty na kandidátní
listiny nebo měnit jejich pořadí.
Seznam městských částí hl.m. Prahy, jejichž registračním úřadem k podávání kandidátních listin je
Magistrát hl.m. Prahy, potřebný počet podpisů na petici pro jednotlivé městské části a informace o
volbách do Zastupitelstva hl.m. Prahy, jsou k dispozici na webových stránkách HMP www.praha.eu
v sekci O MĚSTĚ – Magistrát HMP – Úřední deska.
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