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Obecní úřad Kuchařovice
8. května 211, 669 02 Znojmo

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací:
KUCH-356/2022
Spisová značka:
Vyřizuje:
Martina Vodáková
Tel:
+420 515 228 121
E-mail:
obec@kucharovice.cz
Datová schránka:35kbks3
Datum:
30.08.2022

Věc:oznámení o době konání voleb do Zastupitelstva obce Kuchařovice a o změně některých zákonů
Starosta obce Kuchařovice podle § 29 zákona 491/2001 Sb., o volbách do Zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů
OZNAMUJE:
1. Volba do Zastupitelstva obce Kuchařovice se uskuteční
v pátek 23.září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
v sobotu 24.září 2022 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Kuchařovice ve volebním okrsku č .l je volební místnost v budově Obecního
úřadu Kuchařovice, 8 .května 211, Kuchařovice
3-Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky, a to na adresu místa trvalého pobytu.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
7. Volič si může v úředních hodinách na Obecním úřadě v Kuchařovicích ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
8 . V0 IÍČ může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky .
9.Občan jiného členského státu Evropské unie s povoleným trvalým nebo přechodným pobytem na území obce
Kuchařovice bude umožněno hlasování za podmínky, že nejpozději do 21.9.2022 požádá obecní úřad Kuchařovice, evidenci
obyvatel, o zápis do tzv. dodatku stálého seznamu voličů.
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