obecní úřad okrouhlá Radouň
378 42 Nová Včelnice mobil 6a7

V okrouhlé Radouni

7fl

684

dne 14'8.2020

Věc : Informace o počtu a sídle volebních okrsků , době a
místě konání voleb pro volby rlj zastupitelstev krajů a
senátu do Parlamentu Ceské republiky.
Starosta obce okrouhlá Radouň na základě ustanoveni $ 27 zákonač,.
13012000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a na zákIadě ustanovení $ l5 odst.1 zákona
č.247l1995 Sb., o volbách do Parlamentu Českérepubliky a o změně
a doplnění některych dalšíchzákoni,ve znění pozdějších předpisů

Oznamuje :
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:
v pátek 2. Ííjna2020 od 1 4:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

-

Volby do Senátu Parlamentu Českérepubliky se uskuteční
- v pátek 2. Ít1na 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a

:

-

v sobotu 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Případnédruhé kolo voleb do Senátu Parlamentu Českérepubliky se
uskuteční:
v pátek 9. října 2020 od l4:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu l0. října 2020 odo8:00 hodin do l4:00 hodin

-

obec má I volební okrsek

Volební místnost je v sále místníhoregent klubu
okrouhlá Radouň čp. 29, 378 42 Nová Včelnice

Voliči bude umožněno hlasovánípoté, kdy prokáže svou totožnost a

státní občanstvíČeskérepubliky platným občanským průkazem,
platným cestovním, díplomatickým nebo služebnímpasem České
republiky anebo cestovním prukazem. Neprckéňe-|i volič svou
totožnost a státní občanstvíČeskérepubliky potřebnými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

Kažďému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb můževolič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti. Hlasovací lístky pro případnédruhé kolo volby do
Senáfu Parlamentu Českérepubliky obdrživolič,ve volební místnosti.

Volič můžepoŽádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mo}l hlasovat mimo volební místnost'do přenosné volební schránky.

V okrouhlé Radouni dne 13.8.2020
František Kolář
starosta obce
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