Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. Května 68, PSČ 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Informace o době a místu konání voleb
Starosta obce oznamuje, že v níže uvedených dnech se konají
volby prezidenta České republiky

v pátek

12. ledna 2018

od 14.00 do 22.00 hodin

v sobotu

13. ledna 2018

od 8.00 do 14.00 hodin

případné II. kolo

v pátek

26. ledna 2018

od 14.00 do 22.00 hodin

v sobotu

27. ledna 2018

od 8.00 do 14.00 hodin

Starosta obce oznamuje, že obec Želechovice nad Dřevnicí má 3 volební
okrsky:
Volební okrsek č.1 v budově Sokolovny v Želechovicích nad Dřevnicí, ul.
4.května 48: příslušné ulice Batalická, Družstevníků, Lysá, Nádražní,
Příční, Příkrá, Přílucká, Výpusta, Osvobození
č.p.16,126,252,280,284,285,293,295,311,317,318,340,343,359,365,369,37
0,379,385,389,390,394,397,402,408,411,417,437,501
Volební okrsek č.2 v budově Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí
,ul.4.května 336: příslušné ulice Kút, Nad školou, Papírenská, Pod
Stráží, Podřevnická, ul.4.května, Osvobození, Lipská
č.p.303,312,322,338,341,357,362,377,399,404,407,416,421,428,441,456,4
58,473
Volební okrsek č. 3 v budově nové klubovny SDH Paseky v Želechovicích
nad Dřevnicí – Pasekách, Paseky 676: Paseky
2. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem, cestovním průkazem ČR.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenému doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
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4. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasovaní
neumožní.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů. Obecní
úřad 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 volební komise zřízena.
7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Michal Špendlík v. r.
starosta obce Želechovice nad Dřevnicí
V Želechovicích nad Dřevnicí 27. 11. 2017
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