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OÚ/735/2017 

V Y H L Á Š K A 
O  DOBĚ A MÍSTU  KONÁNÍ VOLEB 

 

 

 

 
 

 
 

Obec Staré Město podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších platných předpisů, 
 

o z n a m u j e 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 
 

uskuteční  
 

dne 20. října 2017 od 14 hodin do 22 hodin a dne 21. října 2017 od 8 hodin do 14 hodin 
 

1. Místem konání voleb v okrsku č. 1 Staré Město je zasedací místnost Obecního úřadu ve Starém 

Městě, Jamnická 46. 
 

2. Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let (§ 1 odst. 7 zák. 

č. 247/1995 Sb., v platném znění). 
 

3. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 
 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) a údaje o 

oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.  
 

5. Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto 

prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním 

pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 

kterému z kandidátů dává přednost. 
 

6. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s nimi 

bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámení s údaji potřebnými pro 

realizaci volebního práva. V případě ztráty nebo nedoručení hlasovacích lístku budou tyto k 

dispozici ve volební místnosti. 
 

7. Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, 

může požádat volební komisi o umožnění hlasování do přenosné schránky v den voleb na tel. č. 

558 624 042. 
 

Ve Starém Městě dne 02. 10. 2017   

„otisk úředního razítka 

         Josef   M i k u l e c 

           starosta obce     
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