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Oznámení o míst a dob konání voleb do zastupitelstva obce

Starosta obce Libjovice podle § 29 zákona . 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
zmn nkterých zákon , ve znní pozdjších p edpis ,
oznamuje:

1.

Volby do zastupitelstva obce Lib jovice se uskute ní

v pátek
v sobotu
2.

dne
dne

5. íjna 2018
6. íjna 2018

od
od

14.00 hodin do
08.00 hodin do

22.00 hodin a
14.00 hodin.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku . 1 je volební místnost :
Volno asové centrum Lib jovice, Lib jovice 26
pro volie podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu - LIBJOVICE, místní ást
LIBJOVICE
ve volebním okrsku . 2 je volební místnost :
Víceú elové za ízení Nestanice, Nestanice 69
pro volie podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu - LIBJOVICE, místní ást
NESTANICE
ve volebním v okrsku . 3 je volební místnost :
Víceú eové za ízení ern ves, ern ves 20
pro volie podle místa, kde jsou p ihlášeni k trvalému pobytu - LIBJOVICE, místní ást
ERNVES
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Volii bude umožnno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní obanství
republiky, popípad státní obanství státu, jehož obané jsou oprávnni volit na
území eské republiky, platným obanským prkazem nebo cestovním pasem eské
republiky, jde-li o cizince prkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li voli svou totožnost a státní obanství eské republiky, popípad státní
obanství státu, jehož obané jsou oprávnni volit na území eské republiky, nebude mu
hlasování umožnno.
3.

eské

4.
Volii budou dodány nejpozdji 3 dny pede dnem konání voleb hlasovací lístky. V
den voleb voli mže obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5.
Voli mže požádat ze závažných, zejména zdravotních, dvod mstský úad a
v den 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 zízena.

Jan Chrt - starosta
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