
O  Z N  Á  M  E  N  Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu
České republiky

Starosta obce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obce, a podle § 15 odst. 1  zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek    dne   5. října 2018 od 14.00   do  22.00 hodin
v sobotu   dne 6. října 2018 od   8.00   do  14.00 hodin

příp. II kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek     dne  12. října 2018   od  14.00   do   22.00 hodin
v sobotu   dne 13. října 2018 od  8.00   do   14.00 hodin

2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v Horách Matky Boží č.p. 64 - muzeum
pro voliče s trvalým pobytem v Horách Matky Boží, Drouhavci, Koníně

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v Chotěšově čp. 37 – kulturní zařízení
pro voliče s trvalým pobytem v Chotěšově, Radvanicích, Stojanovicích

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Nemilkově čp. 43 – bývalá škola
pro voliče s trvalým pobytem v Nemilkově, Braníčkově, Tvrdoslavi

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost ve Velharticích čp. 134 – kulturní dům
pro voliče s trvalým pobytem ve Velharticích

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem. Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní 
občanství stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Voliči budou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR. 
Ve dnech voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

Ve Velharticích dne 18.9.2018   
             _________________________

                   starosta




