Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a části Senátu
Parlamentu České republiky
Starosta obce dle § 29 ze zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon‘“) a vyhlášky
Ministerstva vnitra č.59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „vyhláška“)
a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí a části Senátu Parlamentu České republiky
v pátek dne 5.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 6.10.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
v pátek dne 12.10.2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu dne 13.10.2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. V obci Chuchelná je jeden volební okrsek
3. Místo konání voleb:
okrsek číslo 1
místo pro hlasování

- Chuchelná
- Zasedací místnost budovy obecního úřadu
ulice K. M. Lichnovského 10, 747 24 Chuchelná

Telefonní spojení do volební místnosti: 723 666 545
1. Právo volit do zastupitelstva obce, má občan obce za předpokladu, že jde o
státního občana České republiky, který alespoň v den voleb a konají-li se
volby ve dvou dnech, 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 den voleb a konají-li se volby ve dvou dnech, 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, (dále jen "volič");
2. Právo volit do Senátu má státní občan České republiky (dále jen "občan"),
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je hlášen
k trvalému pobytu v územním obvodu 68 daného volebního okrsku. Ve
druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den
konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
3. Překážkami výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu
odnětí svobody
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
nebo
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v
záloze v zahraničí.

6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze
seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Neprokáže-li
volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
7. Voličům budou doručeny nejpozději 3 dny přede dnem konáním voleb
hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

V Chuchelné dne 19.09.2018
Ing. Rudolf Sněhota
starosta

