OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Starosta Obce Dyje podle § 14 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje
1. TERMÍN VOLEB:

pátek
sobota

dne
dne

8. října 2021
9. října 2021

od 14.00 hodin do
od
8.00 hodin do

22.00 hodin
14.00 hodin

2. Místem konání voleb v okrsku číslo 1 je volební místnost:
zasedací místnost obecního úřadu v budově č.p. 128 pro voliče obce Dyje.
3. Právo volit má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR dosáhl věku 18 let.
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. Každý volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
6. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním
volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České
republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu,
úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň
hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

7. Ve volební místnosti po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Před
hlasováním se musí volič odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
8. Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na vybraném lístku pro jednu volební stranu
může volič zakroužkováním pořadové čísla vyznačit nejvýše u 4 kandidátů, kterému z
kandidátů dává přednost. Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodí do volební schránky.
9. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Žádáme voliče, aby dodržovali následující
základní pokyny:
• nasaďte si respirátor
• využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce
• dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy
• doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku
• dodržujte pokyny okrskové volební komise

Buďte ohleduplní ke členům okrskové volební komise
a k ostatním voličům. Děkujeme!

Jiří S t a n ě k
starosta obce

Vyvěšeno dne :
Sňato dne
:

23.9.2021
na úřední desce a na e-desce obce Dyje

