OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starosta obce Spytihněv podle §34 odst. 1 písm. a odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta České republiky a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční 12. a 13. ledna 2018
2. V obci Spytihněv je 1 volební okrsek, místem konání voleb je
Obřadní místnost v budově Obecního úřadu, Spytihněv čp. 359
3.

Volební místnost bude otevřena :
v pátek
v sobotu

dne 12. ledna 2018
dne 13. ledna 2018

od 14,00 do 22,00 hod.
od 8,00 do 14,00 hod.

4. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Společně s hlasovacími lístky
obdrží volič i informaci o způsobu hlasování. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5.

Zájemci o hlasování doma se nahlásí volební komisi v předstihu v kanceláři Obecního úřadu osobně nebo
telefonicky na tel.: 724 179 329, nejpozději však v 1.den konání voleb. Volební komise navštíví občany v sobotu
v dopoledních hodinách.

6. Volič, který se nebude v době konání voleb zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
hlasovat za podmínek stanovených zákonem prostřednictvím voličského průkazu v jakémkoliv jiném volebním
okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O vydání voličského průkazu
je možno si požádat obecní úřad ve Spytihněvi osobně, nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
voliče nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Bližší informace obdrží zájemci v kanceláři Obecního
úřadu ve Spytihněvi osobně nebo telefonicky na tel.č.: 724 179 329.
7. Případné druhé kolo se uskuteční:
v pátek
v sobotu

dne 26. ledna 2018
dne 27. ledna 2018

Ve Spytihněvi, dne 20.12.2017

od 14,00 do 22,00 hod.
od 8,00 do 14,00 hod.

Mgr. Vít Tomaštík
starosta obce Spytihněv

