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VOLBY DO ZASTUPITELSTEVA OBCE SLUŠTICE
A DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR
KONANÉ VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 14c zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji:
1. Volby do Zastupitelstva obce Sluštice a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají:
- 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.
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů
nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů.
Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn.
případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat ve dnech 12. a 13. října 2018.
2.
Místem konání voleb je volební místnost v budově obecního úřadu Sluštice, č.p. 21
pro voliče přihlášeni k trvalému pobytu v obci Sluštice
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
6.
V případě, že volič požaduje návštěvu členů volební okrskové komise s přenosnou volební urnou,
nahlásí tento požadavek Obecnímu úřadu Sluštice, na tel. číslo: 724 167 147.
Ve Slušticích dne 19. 9. 2018
Jaroslav Pavlíček
starosta obce
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