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oznámení o době a místě konání voleb
Dle par,34 odst.]-, písm. a) a par.34 odst,3 zákonač.275lzol2Sb.,ovolběprezidentarepublikyaozměněněkterých
zákonů
oznamuji:

volba prezidenta republiky se uskuteční
dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin

- do 22.00 hodin

a dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin

- do 14'00 hodin'

Úřadu, Lipovice Č.p.44' Žsq zz Lipovice.
Místem konání voleb je voIební místnost v budově obecního
a státní obČanstvíČeskérePublikY (obČanským
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
pasem ČeskérepublikY). NeProkáŽe-li uvedené skuteČnosti
průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním
který se dostaví do volební místnosti s voliČským
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič,
průkazem,je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volebníkomisi.

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné,

pro vloženíhlasovacího
po obdrženíúředníobálky, případně hlasovacích lístků,vstoupí volič do prostoru určeného
odebrat do prostoru určenéhopro vloženíhlasovacího
lístku do úřední obálky. každý volič se musí před hlasováním
v prostoru určenémpro vloženíhlasovacího lístku nesmí
lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
volební komise,
být nikdo přítomen zároveň s voličem; a to ani člen okrskové
pro zdravotní postiŽení nebo z jiných dŮvodŮ nemŮŽe ČÍstnebo
S voličem, který nemůžesám vybr,at hlasovací lístek
přítomen jiný volič, nikoliv vŠakČlen okrskové vo|ební
psát, můžebýt v prostoru urceném pro vloženíhlasovacího lístku
komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úředníobálky,

volič vložídoúředníobálky

].

hlasovací lístek. Tento lístek se nijak neupravuje.

lístku vloŽÍ Úřední obálku s hlasovacím
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určenéhopro vloženíhlasovacího
schoPen vloŽit Úřední obálku s
není
kteni
voliČe,
lístkem před okrskovou vo|ební komisí do volební schránky. Za
jiný volič, nikoliv vŠakČlen okrskové volební komise,
hlasovacím lístkem do volební schránky, můžetak učinit
Úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi
volič můžepožádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní
pouze v Územním obvodu volebního okrsku, pro který by|a
o to, aby mohl hlasovat mimo volebnímístnost, a to
volební komise vyšle k voliči 2 své Členy s přenosnou
okrsková volební komise zřízena.v takovém případě okrsková
při hlasování postupují Členovéokrskové volební komise tak,
volebníschránkou, úředníobálkou a hlasovacími lístky.
aby byla zachována tajnost hlasování,

konánívoleb hlasovacílístky. V den voleb voliČ mŮŽe
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
obdržet hlasovací l ístky i ve volební m ístnosti,
V Lipovicích dne 11.11,201-7
lng. Anna Píchová
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