OÚ/979/2017

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY
PREZIDENTA REPUBLIKY
Starosta obce Staré Město podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o
změně některých dalších zákonů

oznamuje
1. Volba prezidenta republiky se

uskuteční
12. ledna 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
13. ledna 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin,

případné druhé kolo pak 26. ledna 2017
2. Místem konání voleb je pro oprávněné voliče v obci Staré Město zasedací místnost na
Obecním úřadě ve Starém Městě, ulice Jamnická č.p. 46.
3. Právo volit prezidenta republiky má státní občan ČR, který alespoň druhý den volby dosáhl
věku 18 let (§4 odst. 1 zák. č. 275/2012 Sb., v platném znění)
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, platným cestovním pasem České republiky). (§ 41
odst. 3, zák. č. 275/2012 Sb. v platném znění Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno. (§41 odst. 4 zák. č. 275/2012 Sb.)
5. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V případě ztráty nebo
nedoručení hlasovacích lístku budou tyto k dispozici ve volební místnosti.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
8. Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební
místnosti, může požádat volební komisi na telefonním čísle 558 624 042 o umožnění
hlasování do přenosné schránky.
„otisk úředního razítka“
Ve Starém Městě, dne 18. prosince 2017

1. Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 18. 12. 2017
Jméno a podpis: Radka Trňáková ................................................
2. Sejmuto z úřední desky dne: ………………………………………
Jméno a podpis ................................................................................

Josef M i k u l e c
starosta obce

