OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky
Starosta obce Třebětice dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona
č. 247/1997 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1.Volby do Zastupitelstva obce Třebětice a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu
ČR se uskuteční:
v pátek
v sobotu

23. 9. 2022 od 14.°° - 22.°° hodin
24. 9. 2022 od 8.°° - 14.°° hodin

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek
30. 9. 2022 od 14.°° - 22.°° hodin
v sobotu 1. 10. 2022 od 8.°° - 14.°° hodin

2. Místem konání voleb pro voliče s trvalým pobytem obce Třebětice je volební místnost
v přízemí obecního úřadu (bývalý obchod), Třebětice č. p. 51.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky
do voleb Zastupitelstva obce Třebětice a do I. kola Senátu Parlamentu ČR.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič hlasovací lístky
přímo ve volební místnosti.
5. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů, kdy se nemůžete dostavit do volební
místnosti, můžete požádat na obecním úřadě a v den voleb přímo volební komisi, aby
k Vám přišla s přenosnou volební urnou.
6. K zajištění pořádku a důstojnému průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před
hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise neumožní hlasování.
Ve Třeběticích 7. 9. 2022
Vyvěšeno: 7. 9. 2022
Sejmuto:

Čestmír Stratil v. r., starosta

