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507 32 Kopidlno
Návrh na vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Cholenice
Odbor voleb Ministerstva vnitra obdržel dne 12. února 2018 prostřednictvím
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje návrh na vyhlášení nových voleb
do Zastupitelstva obce Cholenice, okres Jičín. V uvedené věci Vám sdělujeme:
Podle § 3 odst. 1 ve spojitosti s § 58 odst. 3 a 4 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „volební zákon“), nové volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje ministr vnitra
nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů.
Podle § 58 odst. 2 volebního zákona se však v posledních 6 měsících funkčního období
zastupitelstev obcí nové volby nekonají.
V tuto chvíli již nelze nové volby v obci Cholenice, okres Jičín, vyhlásit na den 31.
března 2018, neboť vyhlášení nových voleb muselo být uveřejněno ve Sbírce zákonů
nejpozději 31. prosince 2017, respektive 29. prosince 2017.
Vzhledem k § 58 odst. 2 volebního zákona a vzhledem k běhu zákonných lhůt
(§ 3 odst. 1 volebního zákona ve spojitosti s § 58 odst. 3 volebního zákona) již nelze
před volbami do zastupitelstev obcí v roce 2018 vypsat další termín pro nové volby
do zastupitelstev obcí. Volby do zastupitelstva Vaší obce se proto budou konat až na podzim
roku 2018 spolu s řádnými komunálními volbami.
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