OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTEV OBCÍ A 1/3 SENÁTU
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
STAROSTA OBCE HORNÍ VILÉMOVICE
PODLE § 29 ZÁKONA Č. 491/2001 Sb., O VOLBÁCH DO
ZASTUPTITELSTEV OBCÍ A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH
ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A PODLE § 15
ZÁKONA č. 247/1995 Sb. O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH
ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
OZNAMUJE:
1. Volby do zastupitelstva a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1.
je volební místnost v budově obecního úřadu, Horní Vilémovice
č.p.13, 1.poschodí
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Horních
Vilémovicích
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince
průkazem o povolení k pobytu.
4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo
rodinných důvodů, obecní úřad/úřad městyse a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební

místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
7. V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky se tyto uskuteční:
v pátek dne 12. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

V Horních Vilémovicíchdne. 19.9.2018
Caha Vlastimil
starosta
Zveřejněno: 19.9.2018
Sňato:

