OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Dyje
Starosta obce Dyje v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o volbách do zastupitelstev obcí“) oznamuje:

1. TERMÍN VOLEB:

pátek dne
sobota dne

23. září 2022
24. září 2022

od 14.00 hodin
od 8.00 hodin

do
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. Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana ČR nebo
státního občana členského státu EU, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
4. Každý volič musí prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Jde-li o cizince, prokáže státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území ČR, průkazem o povolení
k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Ve volební místnosti po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo jeho dodatku
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.
7. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může volič:
a) označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu,
b) označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro které hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše u 7 kandidátů,
c) kromě toho lze oba způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tom případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce, tj. do počtu 7.
8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
David Matoušek
starosta obce
Vyvěšeno dne : 8.9.2022
Sňato dne
:

