OBECNÍ ÚŘAD KŘELOV - BŘUCHOTÍN
Marie Majerové 25, 783 36 Křelov – Břuchotín
Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
Starostka obce Křelov -Břuchotín podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“)
oznamuje
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
v okrsku č.1 - Křelov je místnost Základní školy v Křelově pro voliče bydlící v Křelově.
v okrsku č.2 - Břuchotín je místnost Úřadovny OÚ v Břuchotíně pro voliče bydlící v
Břuchotíně.
Právo volit má: státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
3. Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je obdržel.
4. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství České republiky.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. Každému voliči budou doručeny nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu
s nimi bude voličům doručen též informativní leták, v němž budou seznámeni s údaji
potřebným pro realizaci volebního práva.
V případě, že voliči nebudou doručeny hlasovací lístky do schránky, obdrží hlasovací lístky
ve volební místnosti v den voleb.
8. 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, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena.
V Křelově dne 22.9.2021
Marie Škavronková
starostka obce Křelov-Břuchotín

