
Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje

a 1/3 Senátu Parlamentu CR

Starosta městyse Dolní Čermná podle § 27 odst. I zikonač. 130/2000 Sb., o volbách do

zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a podle § 15 zákona ě. 247lI995 Sb., o

volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších pŤedpisů

oznamuje

1. Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

dne 07. 10. 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

dne 08. 10. 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 Dolní čermná
je volební místnost: zasedací místnost úřadu městyse
pro voliče s trvalým pobytem v Dolní Čermné

ve volebním okrsku č. 2 Dotní Čerrnná, Jakubovice
je volební místnost: kancelář měsfyse ip.la
pro voliče s trvalým pobytem v Dolní Cermné, Jakubovicích

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní

občanství České republiky(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky), Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenýnri doklacly, nebude mu
1-rlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnern konání voleb lrlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Pokud je voiič vybaven'voličským průkazem pro volby do zastupitelstva kraje, m:ůŽe

hlasovat v jakémkoli volebním okrsku naúzemi kraje.
Pokud je volič vybaven voličským průkazen pro volby do Senátu Parlamentu CR,
může hlasovat pouze v lámci volebnílro obvodu č. 46 - Ústí nad Orlicí.

6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční ,

dne 14.10.2016 od 14,00 hodin do22,00 hodin a

dne 15.10.2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Volič obdrži hlasovací lístky ve volebtrí místnosti ve cinech voleb.
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V Dolní Čermné dne 20.09.2016


