
Obecní úřad Nevolice, okres Domažlice
Nevolice 36, 344 01 NEVOLICE    telefon: 379 794 075    e-mail: obec@nevolice.cz

V Nevolicích dne 22. 9. 2021

Oznámení o době a místě konání 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Starosta obce Nevolice dle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

oznamuje

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 

          v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin  
     a   v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb je zasedací místnost  obecního úřadu na adrese Nevolice čp. 36.

3. Voliči,  občanu České republiky,  bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže okrskové
volební  komisi  svou totožnost  a  státní  občanství  České republiky platným občanským
průkazem nebo  platným cestovním pasem České  republiky.  Voliči,  který  tak  neučiní,
nebude hlasování umožněno.

4. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo
hlasovat  ve  volebním  okrsku,  okrsková  volební  komise  dopíše  do  výpisu  ze  stálého
seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasovat.

5.  Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

6.   K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout  pokynů  předsedy  okrskové  volební  komise.  Každý  volič  se  musí
před  hlasováním  odebrat  do  prostoru  určeného  pro  úpravu  hlasovacích  lístků,   jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7.  Volič  může požádat  ze závažných,  zejména zdravotních  důvodů Obecní  úřad Nevolice
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost
do přenosné volební schránky a to pouze v územním obvodu volebního okrsku.

8.  Dostaví-li  se  do  volební  místnosti  volič,  který  podle  údajů  přenesených  do  výpisu
ze stálého seznamu voličů již obdržel úřední obálku, jelikož v karanténě nebo v izolaci
z  důvodu  onemocnění  covid-19  již  hlasoval,  okrsková  volební  komise  mu  hlasování
neumožní.

Josef Velek, v. r.
starosta obce


