ŮBEC LIPŮVICE
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lila*lr*t* Biezi
oznámení o době a místě konání voleb

Dle Par.34 odst.l, PÍsm. b) zákona Č.275/2OL2 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů
oznamuji:

ll. ko|o volby prezidenta republiky se uskuteční
dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin

- do

22.00 hodin a dne 27.ledna 2018 od 8.00 hodin

- do

14.00 hodin.

MÍstem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu, Lipovice č.p.44, g84 22 Lipovice.
Da|šíinformace a pokvnv pro voliče
VoliČi bude umoŽněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanstvíčeskérepubliky (občanským
PrŮkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebnímpasem Českérepubliky). Neprokáže-li uvedené
skuteČnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno, Volič, který se dostaví do volební
místnosti s
voliČským PrŮkazem,je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

Po obdrŽení Úřední obálkY a hlasovacích lístkŮ, vstoupívoličdo prostoru určenéhopro vložení
hlasovacího lístku
do Úřední obálkY. KaŽdý voliČ se musí před hlasováním odebrat do prostoru určenéhopro vložení
hlasovacího
lístku, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní, V prostoru určenémpro vložení
hlasovacího lístku
nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.

SvoliČem,kterýnemŮŽesámvybrathlasovacílístekprozdravotnípostiženínebozjinýchdůvodůnemůžečíst

nebo psát, můžebýt v prostoru určenémpro vloženíhlasovacího lístku přítomen jiný volič, nikoliv
však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vložit do úředníobálky.
.-i

volič vložído úředníobálky 1 hlasovací lístek. Tento lístek se nijak neupravuje.
VoliČ hlasuje tak, Že po opuŠtěníprostoru urČenéhopro vloženíhlasovacího lístku vloží
úředníobálku s
hlasovacím lístkem Před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, který není
schopen vložit úřední
obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, můžetak učinit jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební
komise,

volič můžepožádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební
komisi o to, abY mohl hlasovat mimo volebnímístnost, a to pouze v územnímobvodu
volebního okrsku, pro který
bYla okrsková volební komise zlÍzena, V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči 2 své členy s
přenosnou volební schránkou, Úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují
členovéokrskové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
v den voleb volič obdržíhlasovací lístky ve volební místnosti.
V Lipovicích dne 14.1.2018
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