
obec okres
Valeč Karlovy Vary
Milíkov Frýdek-Místek
Hostějov Uherské Hradiště
Vratislavice n/Nisou město Liberec

a stanoví den jejich konání na sobotu 20.
dubna 1991, s tím, že zákonné lhůty pro přípravu
voleb mohou býti přiměřeně zkráceny podle harmo-
nogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

H a r m o n o g r a m
úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona České národní rady č. 368/1990 Sb.,

o volbách do zastupitelstev v obcích, dne 20. dubna 1991

Na základě splnění podmínek podle § 56 odst. 1
zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev v obcích, a s tím souvisejícího vyhlášení
nových voleb předsednictvem ČNR na den 20. dubna
1991 platí veškeré instituty, které podle zákona
ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev
v obcích, byly svěřeny radám národních výborů.
Týká se to: stanovení počtu členů zastupitelstva,

jmenování zapisovatelů volebních komisí, stanovení
volebních okrsků a volebních místností.

Vzhledem k tomu, že zákon ČNR č. 368/1990
Sb. neřeší podobné záležitosti odpovědnosti za nové
volby, doporučujeme v těchto případech přenést
analogicky odpovědnost za dodržení těchto a dalších
institutů nespadajících do kompetence volebních
komisí na orgány vykonávající státní správu v dané
obci.

K tomu platí následující lhůty a úkoly:

Lhůta Úkol

27. 3. Vyložit seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany vyrozumět; je zahá-
jeno námitkové řízení.
Vyhlásit způsobem v místě obvyklým dobu a místo konání voleb.
Vyhlásit způsobem v místě obvyklým počet členů zastupitelstva, který má být zvolen.

2. 4. Volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva.
Volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí.

5. 4. Je svoláno první zasedání místní volební komise. Volební strany odstraní případné ne-
dostatky v kandidátních listinách.

8. 4. Místní volební komise zaregistruje platné kandidátní listiny.
Příslušný správní orgán doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí.
Je svoláno první zasedání okrskových volebních komisí.
Začíná volební kampaň; je vyhrazena veřejná plocha k vylepování plakátů ve volební
kampani.

17. 4. Poslední termín k dodání hlasovacích lístků voličům.

18. 4. Do 8.00 hodin se mohou kandidáti písemně vzdát své kandidatury; do stejného termínu
mohou zmocněnci volebních stran odvolat kandidaturu kandidáta; do stejného termínu
musí být ukončena volební kampaň.

19. 4. Ve 12.00 hodin jsou uzavřeny seznamy voličů, končí námitkové řízení.
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20. 4. 7.00 hodin poslední termín k předání seznamů voličů okrskovým volebním komisím.
8.00 hodin — 20.00 hodin proběhnou volby do obecního zastupitelstva.
Volební komise postupují podle části šesté a sedmé zákona ČNR č. 368/1990 Sb.,
o volbách do zastupitelstev v obcích.

Poznámka

Postoupení výsledků hlasování včetně zápisů je řešeno formou zvláštní instrukce ministerstva vnitra
České republiky.

Pozn.:  V případě, že funkcionáři, kteří jsou za splnění jednotlivých úkolů při přípravě voleb ze
zákona odpovědni, již nevykonávají své funkce, plní tyto úkoly jiný pověřený pracovník
orgánu, vykonávající v dané obci výkon státní správy.
Činnost volebních komisí končí po naplnění všech termínů stanovených zákonem.
Lhůty stanovené v harmonogramu jsou lhůtami krajními.

R E D A K Č N É  O Z N Á M E N I E
o  o p r a v e  c h ý b

vo vyhláške Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu č. 436/1990 Zb. 
o zabezpečení akosti vybraných zariadení z h¾adiska jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,

v českom aj slovenskom vydaní

V § 27 ods. 2 písm. b) má by� namiesto „v
§ 32 ods. 1 písm. a) a b)“ správne uvedené „v § 31
ods. 1 písm. a) a b)“.

V § 27 ods. 2 písm. c) má by� namiesto „v
§ 32 ods. 1 písm. c)“ správne uvedené „v § 31
ods. 1 písm. c)“.

Redakcia
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