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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 

 

Starosta obce podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a 

o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Se  uskuteční: 

v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodina do 22.00 hodin a 

v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodina do 14.00 hodin 

 

 

1) Místem konání voleb pro všechna katastrální území Orlického Záhoří je volební 

okrsek č. 1 se sídlem v budově obecního úřadu Orlické Záhoří čp. 34, 517 64  

2) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování 

umožněno. 

3) Hlasovací lístky budou každému voliči doručeny nejpozději do 17. října 2017. 

V případě ztráty či poškození doručených hlasovacích lístků obdrží volič nové 

hlasovací lístky na vlastní žádost ve volební místnosti ve dnech voleb 

4) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 

volení komise zřízena. 

5) Voliči bude umožněno hlasovat na voličský průkaz za podmínek stanovených 

zákonem o volbách do Parlamentu ČR 

6) K zajištění pořádku ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí je každý 

z přítomných povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise 

Informace k volbám: Obecní úřad Orlické Záhoří, Orlické Záhoří čp. 34, 517 64. 

                                   Tel: 494 593 143 

 

 

V Orlickém Záhoří 18.08.2017 

 

 

Vojtěch Špinler 

Starosta obce 
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