Obec Libuň
507 15 Libuň 27
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
a Senátu Parlamentu České republiky – volební obvod 37 Jičín.
Starostka obce Libuň podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
vyhlášek

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu PČR se uskuteční:
v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Dle § 76 odst. 1 zákona 247/1995 Sb., případné 2. kolo voleb do Senátu PČR
se uskuteční
v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
3. Místem konání voleb
- ve volebním okrsku č. 1 – Libuň je volební místnost v budově sokolovny v Libuni č.p. 98,
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Libuň, Libuň – Svatý Petr
a Libuň – Šidloby
- ve volebním okrsku č. 2 – Libunec je volební místnost v hasičské zbrojnici v Libunci, pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Libuň – Libunec, Libuň – Březka
- ve volebním okrsku č. 3 – Jivany je volební místnost v hasičské zbrojnici, pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Libuň – Jivany.
4. 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.
, popř. voliči, kteří předloží platný voličský průkaz ( trvalý pobyt spadající do územního
obvodu kraje, pro který jsou volby vyhlášeny

5. Možnost hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech
voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se
dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a
státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde
jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen
k trvalému pobytu.
6. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě 2. kola voleb do
Senátu PČR obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti.
V Libuni dne 22. září 2016
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