Obecní úřad Staré Sedliště. Staré Sedliště 359.348 0l Staré Sedliště

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kaje a Senátu Parlamentu České
republiky ve dnech 2, a 3, října 2020, pfipadné druhé kolo ve dnech 9. a l0. října 2020

Starostka obce Staré Sedliště podle § 15 písm, 1) zákona č. 130 Sb,, o volbách do
zastupitelstev krajů a o Změně někteďch zákonů, ve Znění pozdějších předpisů a podle § i5
od.t. ' zákona č,24'lqq5 Sb,. o rolbách do Pdrlamenlu Česke republik1 a o zménéa
doplnění někteďch dalšíchzákonů, ve znění pozdějšíchpiedpisů

oZnamuJe
1.

volbv do zastupitelstva plzeňského kraie

se uskuteční:
v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 3 , Ťijna 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

volby do senátu parlamentu Českérepubliky

se uskuteční:
v pátek dne 2. iílna 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 3. Ťíjna 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

případnédruhé kolo voleb do senátu parlamentu čR se uskuteční:
v pátek dne 9. Ťíina 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 10. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
vo]ič obdržíhlasovací listkv ve volební místnosti ve dnech voleb.

2, Místem konání voleb je ve volebním oksku č. 1 staré Sedliště Volební místnost na
obecním uřadě ve Starém sedlišti. StaIé sedliště č.p. 359, 348 01 staré Sedliště.
3.

Vo]iči bude umožněno hlasováni poté, kdy prokiže svoji totožnost a státní občanství České
republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací listky. V den voleb může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5.

K Zajištění pořádku a důstojnéhoptuběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechrrout pokynů předsedy okrskové volebni komise. Každý volič se musí pŤed
hlasováním odebrat do pro§toru určenéhopro úpra!,u hlasovacích lístků,jinak okrsková
volební komise h]asování neumožní.

5, Do

volební místno§ti bude volič vstupovat pouze

ve staíémsedlišti dne

2.

§e

zakrytými ús§

a nosem.
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