OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
v obci Rybí
Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

oznamuje :
1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech

v pátek 20. října 2017 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a
v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2.

Místem konání voleb je volební okrsek č. 1 Rybí v sále kulturního domu Beseda,
Rybí č. p. 127.

3.

Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky také ve volební místnosti.

4.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

5.

Volič s trvalým pobytem v obci Rybí, který chce volit v jiném volebním okrsku, může podle
§ 6a odst. 2 volebního zákona podat na Obecním úřadu Rybí žádost o vydání voličského
průkazu, a to těmito způsoby:
a/
písemně s doručením na obecní úřad nejpozději do pátku 13. října 2017
(podpis voliče musí být ověřen)
b/
osobně na obecním úřadu nejpozději do středy 18. října 2017 do 16:00 hod.
Obecní úřad Rybí vydá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle. Voličské průkazy se vydávají od čtvrtku 5. října 2017.

6.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů.

7.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

8.

Starostka obce určuje 2 zvláštní prostory pro úpravu hlasovacích lístků, odděleny tak, aby
byla zajištěna tajnost hlasování.

9.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

10.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost –
prostřednictvím přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Telefon do volební místnosti: 725 410 413
Marie Janečková, starostka
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