OÚ/637/2018

VYHLÁŠKA
O DNI A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
V OBCI
Starosta obce Staré Město podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a
doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje
1. Volby do zastupitelstva obce Staré Město se

uskuteční
dne 5. října 2018 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 6. října 2018 od 8 hodin do 14 hodin
2. Místem konání voleb v obci Staré Město, je zasedací místnost na Obecním úřadě ve Starém Městě.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky (občané členských států Evropské unie).
4. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel. V případě ztráty nebo
nedoručení hlasovacích lístku budou tyto k dispozici ve volební místnosti.
5. Zároveň s hlasovacími lístky obdrží volič informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstva obce,
kde jsou mimo jiné uvedeny způsoby úpravy hlasovacího lístku.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy místní volební komise.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístku, jinak mu
místní volební komise hlasování neumožní.
8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Staré Město (osobně nebo
telefonicky na čísle 558 …..) a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi (tel. č. 558 624 042) o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Ve Starém Městě dne 14. září 2018.
„otisk úředního razítka“
Josef M i k u l e c
starosta obce
1. Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 14. 09. 2018
Jméno a podpis: Radka Trňáková ................................................
2.

Sejmuto z úřední desky dne: ................10. 2018

Jméno a podpis ................................................................................

