OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce VLKOŠ
Starosta obce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce VLKOŠ se uskuteční
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.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Základní škole ve Vlkoši, ul. Náves č. 43/7.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže
volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Po obdržení úřední obálky, případně i hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
a) Na hlasovacím lístku může v rámečku před jménem kandidáta označit toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou
uvedeni kandidáti jednotlivých stran. Takto může označit až 9 kandidátů.
b) Na hlasovacím lístku může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni.
Po úpravě hlasovacího lístku jej vloží do úřední obálky a po opuštění prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou pokyny předsedy okrskové
volební komise závazné pro všechny přítomné.
Ve Vlkoši dne 4. 9. 2018
Miroslav Kroupa v.r.
starosta obce

