Obec Polerady
Polerady č.p.113
434 01 Polerady
IČO: 00266132, tel.:476 109 030; e-mail:oupolerady@volny.cz; IDDS: njkarvc

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev obcí a do
Senátu Parlamentu České republiky

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do Zastupitelstev obcí a o
změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a
v souladu s ustanovením §15 odst. 1. zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

oznamuji:

Volby do Zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České republiky
v obci Polerady se uskuteční současně:
- v pátek 23. září 2022 od 14: 00 hodin do 22:00 hodin
a
- v sobotu 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
1. Místem konání voleb pro volební okrsek č. 1 Polerady je zasedací místnost
Obecního úřadu Polerady č.p.113 – adresa a sídlo volební místnosti.
2. Voličem pro volby do Zastupitelstva je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb
v obci Polerady přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který
alespoň druhý den voleb je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území
nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, dosáhl
věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou
je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv.
3. Hlasování do zastupitelstva bude voliči umožněno poté, kdy 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, občanským průkazem, cestovním pasem a průkazem
o povolení pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

4. Voličem pro volby do Senátu je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18let. Ve druhém kole voleb do Senátu
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
5. Hlasování do Senátu bude voliči umožněno 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. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
6. V případě konání druhého kola voleb do senátu PČR se tyto volby uskuteční:
-dne 30. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
-dne 1. října 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
8. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do Senátu PČR již
voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve
dny voleb.
9. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přístupné.
10. V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat obecní
úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost; k voliči jsou pak vysláni dva členové okrskové volební
komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Telefonní kontakt pro toto nahlášení je 476 109 030 nebo 605 110 957.
Volební místnost nemá bezbariérový přístup.
11. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá
předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a
důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

V Poleradech dne 7.9.2022

Alois Macháč – starosta obce

Vyvěšeno na veřejné úřední desce i elektronické úřední desce (www.polerady.cz) též v sekci Volby do
zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR konané současně ve dnech 23. a 24. září 2022,
dne 7.9.2022.

