KUHEN1RLQON

Obecní úřad Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova 58 , 768 43 Kostelec u Holešova

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR
Starosta obce Kostelec u Holešova podle §15odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do PSP ČR a o
změně některých zákonů

OZNAMUJE:
1

Volby do PSP ČR:
8. října 2021 od 14:00 do 22:00 hodin
9. října 2021 od 08:00 do 14:00 hodin
2
Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášení k trvalému pobytu
Volební okrsek č. 1 – zasedací místnost obecního úřadu, Kostelec u Holešova 58
Pro občany s trvalým pobytem v Kostelci u Holešova
Volební okrsek č. 2 – klubovna SDH, Karlovice 350
Pro občany s trvalým pobytem v Karlovicích a část občanů s trvalým pobytem v Kostelci u Holešova
3
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky ( platným občanským průkazem, nebo platným pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanoveným dokladem, nebude mu hlasování umožněno
4
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen, po
prokázání totožnosti a státního občanství, tento voličský průkaz odevzdat okrskové volební
komisi.
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
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného pro vložení hlasovacích lístků do úřední obálky, jinak mu volební komise hlasování
neumožní. V tomto prostoru vloží hlasovací lístek do úřední obálky a po opuštění prostoru vloží
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
7
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou pokyny předsedy okrskové
volební komise závazné pro všechny přítomné.

V Kostelci u Holešova 07. 09. 2021

RNDr. Marcela Pospíšilíková
starostka obce
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