Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
1)

volby do zastupitelstva obce se uskuteční:

v pátek 05.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu 06.10.2018 od 08:00 do 14:00 hodin,
2)

místem konání voleb je volební místnost

Obecní úřad Staré Hamry č.p. 283

volební okrsek č. 1

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství ČR, případně prokáže oprávněnost hlasovat
v příslušném volebním okrsku.
Každému voliči budou nejpozději 3 dny před konáním voleb
doručeny hlasovací lístky.

Jak správně volit – způsoby hlasování
Do zastupitelstva obce ve Starých Hamrech se volí 7 členů.
Úprava hlasovacího lístku:
1. označení křížkem v rámečku pouze jedné volební strany – tím dostanou hlas
kandidáti této strany v pořadí, v jakém jsou zapsáni na hlasovacím lístku a
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, tzn. prvních sedm kandidátů.
2. označení křížkem v rámečku před jménem kandidáta, pro kterého chce volič
hlasovat, a to z kterékoliv sdružení nezávislých kandidátů - max. sedm
kandidátů.
3. kombinace obou způsobů - označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s
kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu a zároveň označit v
rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto
jsou voleni předně jednotlivě označení kandidáti a dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají

být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
Občané, kteří jsou nemocní či dříve narození a nemají možnost se dostavit k volbám
do volební místnosti, nechť tuto skutečnost nahlásí do čtvrtku 04.10. 2018 do 12.00
hod. na OÚ Staré Hamry na tel. 558 637 310 nebo 602 204 969. Volební komise tyto
občany navštíví s přenosnou urnou.

