OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 8 /2017
Informace k volbám







Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního úřadu v Cholenicích
Každý volič má povinnost před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství
a uvést další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat
a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Občané, kteří se nemohou pro svůj zdravotní stav účastnit voleb ve volební místnosti,
mohou požádat o přenosnou volební schránku prostřednictvím příbuzných nebo
známých, popřípadě na tel. číslech 775 210292 nebo 722 943926
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Jak upravit hlasovací lístek, aby byl platný

Ve volební místnosti obdržíte úřední obálku. S obálkou půjdete za zástěnu a tam vložíte do
úřední obálky jeden hlasovací lístek, na kterém bude strana, kterou jste si vybrali a tím dáte
této straně svůj hlas. Zároveň můžete na tomto hlasovacím lístku zakroužkováním vyznačit
kandidáta, kterému chcete dát tzv. přednostní hlas. Kroužkem můžete označit nejvýše čtyři
kandidáty, pokud byste udělali kroužků víc, pak se k přednostním hlasům nepřihlíží a počítá
se pouze hlas ve prospěch strany. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování
hlasovacího lístku vliv. Neplatnými hlasovacími lístky jsou takové, které jsou přetržené a ty,
které nevložíte do úřední obálky nebo jich do úřední obálky vložíte více. Hlasovací lístky
poškozené nebo přeložené jsou platné, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje.
Hlasování na voličský průkaz
Voliči, kteří nebudou moci nebo nehodlají volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu
voličů jsou zapsáni, mají možnost požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Žádat
mohou osobně a to nejpozději do 18. 10. 2017 do 16:00 hod. Tento voličský průkaz pak
opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním
okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Pokud volič půjde k volbám v jiném kraji, než v kraji podle místa svého trvalého pobytu,
musí si vyžádat hlasovací lístky ve volební místnosti tam, kde bude volit.

Obecní zastupitelé
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