Obec Velká Bukovina

O Z N Á M E N Í
o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce
Starosta obce Velká Bukovina podle § 29 Zákona č. 491/2001 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1) Volby do zastupitelstva obce se uskuteční
v pátek, dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu, dne 24. září 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2) Místem konání voleb je Obecní úřad Velká Bukovina č. p. 178, zasedací místnost, 1 patro
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Právo
volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky,
který druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v
této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5) K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí
je každý občan povinen uposlechnout pokynu předsedy okrskové volební komise. Každý oprávněný
volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
komise hlasování neumožní.

Velká Bukovina dne 8.9.2022
…………………………………………
Jaroslav Kucharovič
starosta obce
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