OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev
krajů
Starosta obce Osíčko podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a podle § 27 zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších právních předpisů

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek
v sobotu

7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a
8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost na Obecním úřadě v Osíčku pro voliče, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci Osíčko.
3. Adresa volební místnosti : Obecní úřad Osíčko, Osíčko č.p. 56.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.
5. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno. Volič, který se dostavil s voličským průkazem pro volby do Senátu Parlamentu ČR je
po prokázání totožnosti a státního občanství dále povinen odevzdat voličský průkaz okrskové
volební komisi.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu nebude hlasování umožněno.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad o hlasování mimo
volební místnost, a to pouze v územním obdobu volebního okrsku.
8. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb dodány hlasovací lístky a
v den voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
9. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční :
v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasovací lístky pro II. kolo senátních voleb obdrží volič ve volební místnosti ve dnech konání
voleb.

Václav Smolka, v.r.
starosta obce
V Osíčku dne 20. 9. 2016

