
Oznámení
o době a místě konání volby prezidenta české republiky _ II. kolo

Starosta obce Rovečné podle $ 34 odst. 1 písm. b) zákona č.27512012 Sb., o
volbě prezidenta republiky o změně někteých zákonů, ve zněni pozdějších
předpisů (zákon o volbě preziďenta republiky)

oznamuje:

1 .) II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 26. ledna 20 1 8 od
14:00 hodin do22:00 hodin a v sobotu dne27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00
hodin.

2.) Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Rovečné _ je zasedací místnost
Obecního úřadu Rovečné, Rovečné čp. 82' pro voliče trvale bydlící v Rovečném.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č,.2 MaI'é Tresné _ je zasedací místnost
obecní budovy v Malém Tresném čp. 16, pro voliče trvale bydlící v Malém
Tresném.

3.) Voliči bude umoŽněno hlasování poté, kdy prokáŽe svoji totoŽrrost a Státní občanství
České republiky platným občanským prťtkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. NeprokáŽe-li volič
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voličem při volbě prezidenta republiky.je státrrí občan České repr.rbliky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Při volbě prezidenta České republiky nemohou
volit státní občané jiných členských států Evropské unie a ostatní cizinci. Právo volit
při volbě prezidenta není vázáno na trvalý pobyt voliče v obci z důvodu možnosti si
vyžádat vydání voličského průkazu.

4.) Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta Ceské republiky obdrŽi volič ve volební
místnosti.

5.) Voliči nebude umoŽněno hlasovárrí. pokud nevstoupí do prostoru určenélro pro vloŽení
hlasovacího lístku do úřední obálky.

6.) Volič může požádat ze závažných, zejménazdravoÍnich důvodů' obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to. aby mohlhlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky.
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OtsEC ROVECNE
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Vyvěšeno:  17 .01 .20 l8


