Obecní úřad Šestajovice

Husova 60,250 92 Šestajovice, tel: 28t96I479, fax:281962253

oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva obce Šestajovicea
do Senátu Parlamentu Českérepubliky
Starosta obce Šestajovice v souladu s ust. § 29 zákona č. 49Il200I Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění někteých dalšíchzákoni, ve znění
eozdějších předpisů a podle § 15 zákona247lI995 Sb. o volbách do Parlamentu

CR a o

předpisů,

změně a doplnění některych dalšíchzákonů, ve znění pozdějších

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva obce Šestajovice a volby do Senátu Parlamentu ČRse
konají:
- v pátek dne 5. října 2018 od 1400 hodin do 2200 hodin a
- v sobotu dne 6. října 2018 od 800 hodin do 1400 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebních okrscích č. I a č. 2 obce Šestajovice je
volební místnost
- v budově ZŠŠestajoviceoKomenského 158, Šestajovice.
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící,škrtané
nebo jinak označenéhlasovací lístky, lístky nové.

4. Volby do zastupitelstva obce: Voliči bude umožněno hlasovaní poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanstvíČR,popřípadě státní občanstvístátu,
jehož občanéjsou oprávněni volit na územi Čn.Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským prukazem nebo cestovním pasem Čn,3de-li o cizince,

prukazem o povolení k pobytu.

5. Volby do Senátu Parlamentu ČR: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokéůesvou totožnost a státní občanstvíČn ptatnYm občanským pŇkazem,

nebo cestovním, diplomatickým nebo služebnímpasem
prukazem.
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V případě konání II. kola voleb do Senátu

-

se tyto uskuteční:
dne 12.ííjna2018od 14.00 hodin do22.00 hodin a
dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdržíhlasovací lístky
volební místnosti ve dnech voleb.

V Šestajovicíchdne

18.9.2018
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