
oznámení
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta obce Rovečné podle $ 34 odst. l písm. a) a $ 34 odst. 3 zákona
č.27512012 Sb.' o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů (zákon
o volbě prezidenta republiky) 

oznamuje:

1.) Volba prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek dne 12. |edna 2018
v sobotu dne 13. ledna 2018

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 Rovečné, Rovečné čp. 82, pro voliče 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 Malénr
Tresném.

3.) Voliči bude urnoŽněno hlasování poté. kdy prokáŽe svoji totoŽnost a Státní občanství
České republiky p|1tným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
sluŽebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Ňeprok áže-|i voliě
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umoŽněno.
Voličem při volbě prezidenta republiky je státní občan České republiky. který alespoň
druhý den voleb dosáhl věkr"r 18 let. Při volbě prezidenta Ceské republiky nemohou
volit státní občané jiných členských států Evropské unie a ostatní cizinci. Právo volit
při volbě prezidenta neni vázáno na trvalý pobyt voliče v obci z dťrvodu moŽrrosti si
vyžádat vydání voličského prukazu nebo se nechat zapsat do zvláštnílro seznamu
voličů.

4,) KaŽdému voliči brrdou dodány nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky na
adresu trvalého pob1,tu. Ve drrech voleb nrůŽe volič obdrŽet hlasovací lístky ve volebni
místnosti.

5,) Každý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumoŽní.

6.) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve
dneclr voleb okrskovou volební komisi o to. aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky'

Podle $ 54 zákona č,.27512012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hiasů oprávněných voličů, kteří se voleb
zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle $ 56 odst. 1 citovarrého zákona v případě, že žádný
z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle $ 54, zajistí Ministerstvo vnitra'
aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za |4 dn:ů po začátku prvního kola volby



prezidenta. o případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení
prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední desce
obecního úřadu.

V Rovečném dne 28.12.2017

Ing. Miroslav Prudký
starosta obce Rovečné

"}BHu $ tUVHCÍ{Ě
o PSČ 592 65

Vyvěšeno: z8. |2.2017


