O b e c n í

ú ř a d

S k r c h o v

679 61 Skrchov 19

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých, zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji:

1. Volby do zastupitelstva obce Skrchov se uskuteční:
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místností:
Zasedací místnost Obecního úřadu, Skrchov 19, pro voliče s trvalým
pobytem ve Skrchově.
Obecné informace
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Ve volbách do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy.
Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních důvodů požádat Obecní úřad a ve dnech
voleb přímo 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 takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise,
tak aby byla zachována tajnost hlasování.
Požadavky na použití přenosné volební schránky mohou voliči zasílat písemně na adresu:
Obecní úřad, 679 61 Skrchov 19
Nebo telefonicky:
číslo telefonu 733 364 219 - Věra Kolářová, starostka obce
Telefonicky ve dny voleb:
číslo telefonu 733 363 259
Věra Kolářová v. r.
starostka obce Skrchov
Vyvěšeno dne: 20. 9. 2018
Sejmuto dne: 7. 10. 2018

www.obec-skrchov.eu

Vyvěšeno elektronicky: 20. 9. 2018
EV. Č. 673
Úřední hodiny : úterý 17:00 – 18:00
email: obec.skrchov@centrum.cz

tel.: 733364219

