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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech
2. a 3. října 2020
Starosta obce Soběsuky podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:
v pátek 2.října 2020
v sobotu 3.října 2020

od 14.00 hod do 22.00 hod
od 8.00 hod do 14.00 hod

2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů je:
ve volebním okrsku č.1 – Soběsuky (pro voliče s trvalým pobytem v Soběsukách)
volební místnost
sál Kulturního domu Soběsuky č.58
ve volebním okrsku č.2 – Milovice (pro voliče s trvalým pobytem v Milovicích)
volební místnost
úřadovna OÚ Milovice č.19
ve volebním okrsku č.3 – Skržice (pro voliče s trvalým pobytem ve Skržicích a Olšině)
volební místnost
společenská místnost Kulturního domu Skržice č.36
3. Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno. Volič může požádat ze závažných důvodů OÚ a ve dnech voleb
OVK o možnost hlasování v místě bydliště do přenosné volební schránky.
4. Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území Zlínského kraje, pokud
hlasuje na voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejpozději
do 25.9.2020 v listinné a elektronické podobě a do 30.9.2020 osobně.
V Soběsukách 15.září 2020
Vyvěšeno (včetně elektronické podoby):
Sňato:

Piska Jan
starosta obce Soběsuky

