Obecní úřad Předmíř

Oznámení
o době a místě konání voleb
Starosta obce Předmíř podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Termín voleb do Zastupitelstva obce Předmíř:
- pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
- sobota dne 6. 10. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místo konání voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje:
- ve volebním okrsku č.1 – Předmíř
- je volební místnost v zasedací místnosti obecního úřadu
Předmíř č.p. 43
- ve volebním okrsku č.2 – Metly
- je volební místnost v obecní místnosti Metly (bez č.p.)
Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České
republiky volit.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat Obecní úřad Předmíř, nebo
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do
přenosné volební schránky.
V Předmíři 20. 9. 2018

Ing. Pavel Karlík – starosta obce
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