OBEC LIPOVICE

Lipovice .l4. 384 ]] \,1aelr*vo Br.ezi

oznámení o době a místě konání voleb
Dle par.29 zákona č.49I|2OO1, Sb., o volbách do zastupitelstev obcío změně některých zákonů
oznamuji:

volby do zastupitelstva Obce Lipovice se uskuteční
dne 5. října 2018 od 14.00 hodin

- do 22.00 hodin

a dne 6. října 2018 od 8.00 hodin

- do

14.00 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 svoji totožnost a státní občanstvíČeskérepubliky, popřípadě státní
obČanstvístátu, jehož občanéjsou oprávněni volit na územíČeskérepubliky. Totožnost a státní občanstvíprokáže volič
obČanským průkazem nebo cestovním pasem Českérepubliky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

Po obdrženíúředníobálky, případně hlasovacích lístků,vstoupívoličdo prostoru určenéhopro vloženíhlasovacího lístku do
úředníobálky. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určenéhopro vloženíhlasovacího lístku, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumožní,V prostoru určenémpro vloženíhlasovacíholístku nesmíbýt nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskovó volební komise.

Svoličem,kterýnemůžesámvybrathlasovací lístekprozdravotnípostiženínebozjinýchdůvodů
nemůžečístnebopsát,
můžebýt v prostoru určenémpro vloženíhlasovacíholístku přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za něho vložit Co úřeďníobálky,

Volič můževolit nejvýše toilk kandidátů, kolik členůzastupitelstva obce má být zvoleno.
Volič můžena hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v
kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.
Volič můžena hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volebnístrany nejvýše jednu
volebnístranu. Zároveň můžeoznačitv rámečku před jménem kandidáte křížkem dalšíkandidáty, pro které hlasuje, a tov
libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně označenékandidáty,
dále tolik kandidátů označenévolebnístrany, kolik činírozdíl počtu členůzastupitelstva, kteří majíbýt zvoleni, a označených
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označenévolební strany uvedeni v jejím sloupci,
Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určenéhopro vloženíhlasovacího lístku vložíúředníobálku před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Volič můžepožádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,obecníúřad a ve dnech voleb okrskovou volebníkomisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volebnímístnost, a to pouze v územnímobvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k vo|iči 2 své členy s přenosnou volebníschránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasovánípostupujíčlenovéokrskové volebníkomise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.
Každémuvoliči budou dodány nejpozději3 dny přede dnem konánívoleb hlasovacílístky, V den voleb volič můžeobdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Lipovicích dne 1,2.7.201,8
ln8" Anna Píchová

starostka obce Lipovice
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