
oznámení
o době a místě konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu

České republiky - 2. kolo

Starosta obce Rovečné podle $ 15 odst. 1 zákona č. 247lI995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění někteých dalších zákoni,
ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

l.) Volby do |l3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek dne l.7. října2014
v sobotu dne 18. ííjna20|4

od 14:00 hod. do 22:00 hod.
od 08:00 hod. do 14:00 hod.

2.) Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 Rovečné - je zasedací místnost
obecního úřadu Rovečnéo Rovečné čp.82' pro voliěe trvale bydlící v Rovečném.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 Malé 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 totoŽnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem ČR, nebo cestovním průkazem ČR.
NeprokáŽe-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umoŽněno'
Voličem je pouze státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let. Ve volbách do 1/3 Senátu PČR nemohou volit občané jiného
členského státu Evropské unie. Právo volit není vázáno na trvalý pobyt voliče v obci.
Voliči, kteří vědí, Že se ve dnech voleb nebudou nachánet v místě trvalého pobyu,
mohou požádat o vydaní voličského průkazu. o vydání voliěského prtkazu|ze
požáďatpouze na obecním uřadě v místě svého trvalého pobytu. S voličským
prukazem je možno volit ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde
jsou volby vyhlášeny av jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu,
popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebyd|inauzemi České republiky.

4.) Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb do l/3 Senátu pČR obarzí volič ve volební
místnosti.

5.) KďŽdý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků' jinak mu okrsková volební komise hlasoviíní neumoŽní.

6') Volič můŽe požádat ze závažtých, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovatmiyto volební místnost
do přenosné volební schránky.
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V Rovečném dne 14' I0. 2014


