OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu
Starostka města Hora Svaté Kateřiny podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů
oznamuje:
1. Volby se uskuteční
v pátek 15.10.2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 16.10.2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v níže uvedených volebních okrscích je uvedení volební
místnosti pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
volební místnost č. 1: Městský úřad Hora Svaté Kateřiny
3. Hlasovací lístky budou dodány každému voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Ve dnech voleb volič může hlasovací lístky obdržet i ve volební místnosti.
4. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní
občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel (tzn.
potvrzení o přechodném pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
5. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Parlamentu ČR,
okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na
voličský průkaz, který odevzdá okrskové volební komisi.
6. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Městský úřad
Hora Svaté Kateřiny a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze na
území svého volebního okrsku.
8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen řídit se pokyny předsedy okrskové volební komise.
V Hoře Svaté Kateřiny dne 29.09.2010
Eva Horáková
starostka města

