OBECNÍ ÚŘAD HRABIŠÍN
Hrabišín 65

PSČ 788 04

OÚHR 501/2022

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Hrabišín
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
1. Volby do Zastupitelstva obce Hrabišín se uskuteční
v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1:
je místnost pro hlasování v budově Obecního úřadu Hrabišín, Hrabišín 65, 788 04
Hrabišín, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Hrabišín.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popř. 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.
4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího
lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
6. Každému voliči bude nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodán hlasovací lístek. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v
územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V Hrabišíně dne 8. 9. 2022
Vyvěšeno dne 8. 9. 2022
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