Oznámení
o době a místě konání voleb
voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta obce Krašovice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e:
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat:
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
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 12.října 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin
a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 – Krašovice je volební místnost : zasedací místnost Obecního
úřadu Krašovice, Krašovice čp. 49, pro voliče , kteří jsou trvale přihlášeni v obci Krašovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.
4. Další informace o způsobu hlasování budou voličům doručeny společně s hlasovacími lístky pro volby do
Senátu Parlamentu ČR. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Senátu Parlamentu ČR
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Při konání II. kola voleb do
Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů OÚ Krašovice a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky.
6. Volič, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů, musí prokázat své právo hlasovat ve volebním
okrsku. Pokud toto neprokáže, nebude mu umožněno volit.
Krašovice: dne 19.9.2018
Ing. Václav Janouškovec-starosta

V písemné a elektronické podobě vyvěšeno: 19.9.2018
V Písemné a elektronické podobě sejmuto:

