OBEC ŽDÍREC
Ždírec 34, 336 01 Blovice

Oznámení o době a místě konání voleb
Starostka obce Ždírec v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

O Z N A M U J E:
1.

Volby do zastupitelstva obce Ždírec a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek dne
23. září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu dne 24. září 2022 od 08.00 hod. do
14.00 hod. (případně dne 30. září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu dne 1. října od
8.00 hod. do 14.00 hod. – II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR).

2.

Místem konání voleb do zastupitelstva obce Ždírec a Senátu Parlamentu ČR je volební
místnost v budově Obecního úřadu Ždírec, Ždírec čp. 34, 336 01 Blovice - Volební okrsek
č. 1: pro voliče obcí Ždírec, Ždírec-Myť, Žďár a Smederov.

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky nebo cestovním průkazem České republiky).

4.

Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb do zastupitelstev obce a
Senátu Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.

5.

Volič je povinen dodržovat pokyny členů volební komise. Voličem se rozumí každý občan
České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

6.

Do volební místnosti není umožněn bezbariérový přístup.

Ve Ždírci dne 6. září 2022
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