Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb je zasedací místnost obecního úřadu v Cholenicích
3. Každý volič má povinnost před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství a uvést
další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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 775210292 nebo 722943926
Zásady hlasování
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•
•

•
•

•
•

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do
volební místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu
ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková
volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve
volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní
mu hlasování.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s
voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové
volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
Způsob hlasování
Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno –
zastupitelstvo obce Cholenice stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období
2018 - 2022 na 7.
Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti
jednotlivých volebních stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty
volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů
zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v
němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové
volební komise.
Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru,
komise hlasování neumožní.

