
OBEC OLOMUČANY, Olomučany 123, 679 03 Olomučany

IČ: 00280763, Tel. 516 412 550, e-mail: obec@olomucanyy.cz, DS w6ua2z4

INFORMACE
 K VOLBÁM  DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

Starosta obce Olomučany, v souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstev krajů
a o změně  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") 
                            

            oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstev krajů se uskuteční:

v pátek 02. října 2020                             od 14:00 do 22:00 hodin
a

v sobotu 03. října 2020                            od 08:00 do 14:00 hodin

2. Volby se uskuteční v  jednom volebním okrsku se sídlem volební místnosti: 
budova obecního úřadu v Olomučanech, v kanceláři úřadu obce,  na adrese  Olomučany         
č.p. 123,  679 03 Olomučany.

3. Minimální počet členů okrskové volební komise je stanoven na 6 (šest) včetně zapisovatele(ky).

4. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
6. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží volič od okrskové volební komise
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
7. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování. -

8. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství Ceské republiky, nebude mu hlasování umožněno.
9. 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.
10. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem,
a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vložit do úřední obálky.
11. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
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a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

                                                 Josef  Smíšek v.r.
                                          starosta obce Olomučany 
     

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.9.2020
Vyvěšeno na elektronické  úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 1.9.2020

Sejmuto dne:
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