OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starostka obce Hnojice podle § 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

oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

08. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
09. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
v obci Hnojice ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v kulturním sále Obecního
úřadu Hnojice č.p. 117, a to pro voliče bydlící v obci Hnojice.
1. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, obdrží volič novou sadu
hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti.
2. Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
4. Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků (za plentu) a vloží do úřední obálky 1
hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se
rozhodl hlasovat.
Preferenční hlasy – na vybraném hlasovacím lístku, který volič vkládá do úřední
obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost.
Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodí do volební schránky.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků (za plentu), jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové
volební komise. V případě, že volič nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou

vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho vložit do úřední obálky.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Nahlášení požadavku na zajištění přenosné volební schránky sdělte na telefonním
čísle Obecního úřadu Hnojice: 585 380 328.
UPOZORNĚNÍ: ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Pokud budete v době voleb v karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění COVID-19, můžete
využít zvláštní způsoby hlasování, více informací naleznete na internetových stránkách:

http://www.olkraj.cz/informace-pro-volice-v-karantene-nebo-izolaci-z-duvoduonemocneni-covid-19-aktuality-10726.html nebo Vám dotazy k těmto způsobům
zodpovíme na telefonním čísle 585 380 328.

V Hnojicích dne 22. září 2021

ADAMOVÁ Blanka v.r.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Hnojice dne 22.09.2021
Sejmuto z úřední desky Obecního úřadu Hnojice dne……………………

