OBECNÍ ÚŘAD HOŘINĚVES
OKRES HRADEC KRÁL OV É

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.
Starostka obce Hořiněves podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Oznamuje
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a
v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2. Místem konání voleb je:
 Ve volebním okrsku č. 1 – Hořiněves, zasedací místnost na obecním
úřadě, Hořiněves 73
 Ve volebním okrsku č. 2 – Žíželeves, Obecní knihovna čp.42
 Ve volebním okrsku č. 3 – Jeřičky, hasičská zbrojnice
 Ve volebním okrsku č. 4 – Želkovice, hasičská zbrojnice
3. Hlasovací lístky jsou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že
dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
5. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, na Obecním úřadě v
Hořiněvsi a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Jana Kuthanová, starostka obce
podepsal Jana Kuthanová
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