OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
V OBCI JEZERNICE

Starostka obce Jezernice podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Hlasování při volbě prezidenta republiky se uskuteční
v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání volby prezidenta republiky ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v budově Obecního úřadu Jezernice, Jezernice 206.
3. Právo volit prezidenta republiky má státní občan České republiky, který alespoň v druhý
den volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let.
4. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem.
6. Po obdržení úřední obálky, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu
hlasování okrskovou volební komisí umožněno.
7. Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti.
8. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám
vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací
lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
9. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů
městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, ve kterém má volič
místo trvalého pobytu.
10. Okrsková volební komise dbá na pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasování a
dozírá na jeho průběh.
V Jezernici 15. 1. 2018

Ing. Pavla Jochcová
starostka obce

