OBEC KŘÍDLŮVKY
Křídlůvky 67, 671 28 Jaroslavice

Vaše č.j.:
Ze dne:

-

Naše č.j.:
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:

Mgr. Zbyněk Sobotka
starosta@kridluvky.cz
+420 602 417 612

Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Věc: Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce

Křídlůvky
7. 9. 2022

Obec Křídlůvky oznamuje, že volby do zastupitelstva obce Křídlůvky se budou konat
v zasedací místnosti („malém sále“) obecního úřadu, adresa Křídlůvky 67, a to v řádném,
vyhlášeném termínu:
Pátek
Sobota

23. 9. 2022
24. 9. 2022

od 14:00 do 22:00
od 8:00 do 14:00

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou
volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 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 nebo potvrzením o
přechodném 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.
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím
bezprostředním okolí jsou závazné pokyny předsedy okrskové volební komise.
Hlasovací lístky budu dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Obecní úřad Křídlůvky,
telefon 602 417 612, nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi, telefon 602 195 705, o
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to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasován

v.r.
Mgr. Zbyněk Sobotka
starosta obce Křídlůvky
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