Oznámení
o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky
Starosta obce Zálesná Zhoř podle § 34 odst. 1 písm, a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje:
II. kolo volby preidenta se uskuteční ve dnech:
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 27. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově obecního
úřadu – Zálesná Zhoř 33.
2. Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan ČR, který alespoň druhý
den volby, tj. 27.1.2018 dosáhl věku nejméně 18 let.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Hlasovací lístky obdrží každý volič ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad (tel.
602 327 425) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky.
6. Do 19.1.2018 lze písemně s ověřeným podpisem, nebo elektronicky prostřednictvím
datové schránky a do 24.1.2018 lze osobně zažádat o vydání voličského průkazu a to u
Obecního úřadu Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř č. 33. Voličský průkaz opravňuje voliče ve
dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo
konzulárním úřadě ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními
konzulárními úředníky (bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách
Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz)
7. Volič hlasuje způsobem: vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek kandidáta, pro něhož
se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Každý volič si může do
24.1.2018 v kanceláři obecního úřadu Zálesná Zhoř ověřit, zda je zapsán v seznamu
voličů (nebo na tel. 602 327 425- Mahrová Brigita)
8. .Aktuální informace k volbám jsou zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva
vnitra ČR www.mvcr.cz
V Zálesné Zhoři dne 15.1.2018
Petr Žák, v.r.
starosta obce Zálesná Zhoř
Vyvěšeno dne: 15.1.2018
Sejmuto dne:

