Oznámení
o době a místě konání volby prezidenta České republiky, které se bude konat ve dnech 12. a 13.
ledna 2018, případné II. kolo volby prezidenta ČR se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Starostka obce S K R CH O V o z n a m u j e:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Případné II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání volby prezidenta České republiky je ve volebním okrsku č. 1 – volební místnost v budově Obecního úřadu ve Skrchově č. p. 19.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem, pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do úterý 9. ledna 2018.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve
volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, obecní úřad 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.
V případě konání II. kola volby prezidenta České republiky obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

5. Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat
obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
a) žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
b) žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
V těchto případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději do 5. ledna 2018..
c) osobně – v tomto případě lze o vydání voličského průkazu požádat do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018.
Voličský průkaz bude vydán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od 28. prosince 2017 osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský průkaz je možné voliči také zaslat.
O vydání voličského průkazu bude učiněn záznam v seznamu voličů.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové
volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Dostaví-li se takovýto volič do volební
místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební
komise poznámku o vydání voličského průkazu zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu
voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Ev.č. 627
Vyvěšeno dne: 28. 12. 2017
Sejmuto dne: 27. 1. 2018
Vyvěšeno elektronicky: 28. 12. 2017

Věra Kolářová v.r.
starostka obce

