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Věc: Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb.
Starosta obce Tlumačov podle § 34 odst.1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
České republiky a o změně některých zákonů
OZNAMUJE:
- volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 12.ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin
- místem konání voleb je volební místnost kancelář Obecního úřadu v Tlumačově čp. 107
- voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl
věku 18 let a je přihlášen v obci k trvalému pobytu. Ve druhém kole volby prezidenta může
volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18
let a je přihlášen v obci k trvalému pobytu.
- voliči bude umožněno hlasování po předložení platného průkazu totožnosti a státního
občanství ČR, popřípadě státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR
- voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo volit ve volebním
okrsku, okrsková volební komise dodatečně dopíše a umožní mu hlasování
- každému voliči bude nejpozději do tří dnů přede dnem konání voleb doručeny hlasovací
lístky, volič je může obdržet i v den voleb ve volební místnosti
- k zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokyny okrskové volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu hlasování nebude umožněno
- v případě konání II. kola volby prezidenta se tyto uskuteční dne 25.1.2013 od 14.00 do 22.00
hodin a dne 26.1.2013 od 8.00 do 14.00 hodin. Ve dnech voleb obdrží volič hlasovací lístky
ve volební místnosti.
V Tlumačově dne 22.12 2012

Konop Jaroslav
starosta obce

