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Lipttl.ice zl4. 384 22 Ylachrlvo,Březi

oznámení o době a místě konánívoleb
Dle par.27 odst.]. zákona č.13012000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně něktených zákonů
oznamuji:

volby do Zastupitelstva Jihočeskéhokraje se uskutečnídne 7.říina 2016 od 14.00
hodin - do 22.0O hodin a dne 8. říina 2O16 od 8.00 hodin - do 14.0O hodin.

Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu, Lipovice č.p.44,
384 22 Lipovice.

Dalšíinformace a pokvnv pro voliče
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svojitotožnost a státní občanství
Českérepubliky (občanským průkazem nebo cestovním pasem Českérepubliky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

Po obdrženíúředníobálky, případně hlasovacích lístků,vstoupí volič do prostoru
určenéhok úpravě hlasovacích lístků.Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určenéhopro úpravu hlasovacích lístků,jinak mu okrsková volební

komise hlasování neumožní.
V prostoru určenémpro úpravu hlasovacích lístkůnesmí b,it nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.

voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo
nemůže čísta psát, můžebýt v prostoru určenémpro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho upravit a vložit do úředníobálky.
S

Volič vložído úředníobálky 1 hlasovací lístek, na němž můžezakroužkováním
pořadového číslanejvýše u 4 kandidátů uvedených vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost,
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určenéhopro úpravu hlasovacích lístků
vložíúředníobálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební
,
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VoliČ mŮŽe poŽádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo votební
místnost, a to pouze v Územním obvodu volebního okrsku, pro kteryi byla okrsková
volební komise zřízeaa. V takovém přpadě okrsková volební komise vyšle k voliči 2
své Členy s přenosnou volební schránkou, úředníobálkou a hlasovacími lístky, při
hlasování postupují Členovéokrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
KaŽdému voliČi budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voteb hlasovací
lístkY. V den voleb voliČ můžeobdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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