Oznámení
o době a místě konání voleb
do zastupitelstva obce Dolní Krupá a do Senátu Parlamentu ČR
dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů a dle § 14 c) a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá
z pozdějších změn

1. Volby do zastupitelstva obce Dolní Krupá a do Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Počet volebních okrsků: 1
3. Místem konání voleb v okrsku č. 1 Dolní Krupá je volební místnost
zasedací místnost v budově Obecního úřadu Dolní Krupá čp. 55 pro
voliče s adresou místa trvalého pobytu v Dolní Krupé a místní části Chrast
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise hlasování neumožní.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
6. Oprávněný občan může ze závažných zdravotních důvodů požádat okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém
případě ho okrsková volební komise navštíví v den voleb
s přenosnou volební schránkou.
Telefonické spojení do volební místnosti - pevná linka 569 436 128

7. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto
uskuteční:
v pátek 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
V Dolní Krupé dne 19.9.2018
Milan Tichý starosta v.r.

