
Oznámení
o době a místě konání vo|eb do zastupitelstva kraje

Starosta obce Rovečné podle $ 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně někteých zákonů,

oznamuje:

1.) Volby do zastupitelstva kaje se uskuteční:
dne 7. října 2016
a dne 8. října 2016

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

2.) Místem konríní voleb ve vo|ebním okrsku č. 1 Rovečné je zasedací místnost
obecního úřadu Rovečné, Rovečné č. p. 82' pro voliče, kteří jsou přihlríšeni
k trvalému pobytu v obci Rovečné.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č.2 Maté Tresné je zasedací místnost
obecní budory v Malém Tresném č. p. ló' pro voliče, kteříjsou přihlášeni
k trvalému pobytu v obci Malé Tresné.

3.) Voliči bude umožněno hlasování poté' kdy proka:že svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským prukazem, nebo cestovním pasem České
republiky. NeprokážeJi uvedené skutečnosti stanovenými doklady' nebude mu
hlasování umoŽněno.
Voličem při volbách do Zastupitelstva kaje je státní občan České republiky, kteý
alespoň ve druhý den voleb dosríhl věku nejméně l8 let aje přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Kraje Vysočina. Do zastupitelstev
krajů nemohou volit státní občané jiných členských států Evropské unie. Právo vo|it
do zastupitelstev krajů není striktné vázáno na trva|ý pobyt občana v obci. Právo
volit je vázáno na trva|ý pobyt voliče v kraji. Voličské průkazy se rydávají na
žádost vo|ičům, kteří vědí, že se ve dnech vo|eb nebudou nacházet v místě svého
trvalého pobytu. Vo|ičslcý průkaz při volbách do zastupite|stev kraje ale
umožňuje vo|iči volit pouze ve volebním okrsku, který se nacházi na území
vo|ebního kraje' kde má volič trvalý pobyt.

4.) Voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky na
adresu trvalého pobytu' V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

5.) Voliči nebude umožněno l asování, pokud nevstoupí do prostor urěených pro úpravu
hlasovacích lístků.

6.) Volič může požádaÍ ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dnech voleb okskovou volební komisi o to. abv mohl hlasovat mimo vo|ební místnost
do přenosné volební schrlánky.

Ing. Miroslav
staÍosta

OBEC ROVECNE
€, Psc 592 65

V Rovečném dne 21. 09. 20ló


