
          Obec Žabovřesky nad Ohří 

        OZNÁMENÍ 
  o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Žabovřesky nad Ohří 

Starosta obce Žabovřesky nad Ohří podle § 29 zákona č.491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev   

                     obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

 

                                                          oznamuje 

 

1) Volby zastupitelstev obcí se uskuteční:    

       

                                                                       v pátek 5.října 2018od 14:00- 22:00 hod a  

                                                                       v sobotu 6.října 2018 od 8:00- 14:00 hod 

 

2) Místem konání voleb jsou níže uvedený volební okrsek a volební místnost dle trvalého pobytu 

voliče 

 

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České 

republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo 

cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 

 

4) Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky (ty si volič vezme s 

sebou do volební místnosti). Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 

místnosti. 

 

5) Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 

lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 

 

          OKRSEK  :           Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří , U Silnice 1, 41002 

 

                                                                                                           

                                                                                                       V Žabovřeskách n.O. 18.září 2018 

                                                                                                              Přemysl Kotek - starosta 



          Obec Žabovřesky nad Ohří 

        OZNÁMENÍ 
  o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky 

Starosta obce Žabovřesky nad Ohří podle § 15 zákona 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 zastupitelstev obcí se uskuteční:    

                                                                 v pátek 5.října 2018od 14:00- 22:00 hod a  

                                                                       v sobotu 6.října 2018 od 8:00- 14:00 hod 

 

2) Místem konání voleb jsou níže uvedený volební okrsek a volební místnost dle trvalého pobytu 

voliče 

 

3) 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 uvedené skutečnosti stanovenými 

doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

 

4) Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky (ty si volič vezme s 

sebou do volební místnosti). Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 

místnosti. 

 

5) V případě konání II. Kola voleb do Senátu se tyto se tyto volby uskuteční v pátek 12.října 2018 

od 14:00-22:00hod. a v sobotu 13.října od 8:00-14:00 hod. 

 

6) Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 

lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 

 

          OKRSEK  :           Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří , U Silnice 1, 41002 

 

 

                                                                                                     V Žabovřeskách n.O. 18.září 2018 

                                                                                                              Přemysl Kotek - starosta 

 



 


