Obecní úřad Dušníky, Dušníky 65, 413 01 Roudnice nad Labem
Tel.: 416 847 001,, mobil : 602 656 464
IČO: 00263583, KB Roudnice nad Labem, účet č.: 14325471/0100
E-mail: info@dusniky.cz, webové stránky: www

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Oznámení o době a místě konání voleb
Starostka obce Dušníky na základě zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ zákon“) a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, ( dále jen „vyhláška“).
oznamuje :
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
v pátek 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobot, 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14,00 hodin
2. Místem konání voleb je místnost pro hlasování :
zasedací místnost Obecního úřadu v Dušníkách, Dušníky č. 65
3. Oprávněnému občanu ČR bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Volič s musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu volební komise neumožní hlasování.
5. Hlasovací lístky budou distribuovány voličům do místa trvalého bydliště nejpozději 3
dny přede dnem voleb. Hlasovací lístky budou k dispozici též ve volební místnosti.
V Dušníkách, 20. srpna 2018

Eva Hejnová
Starostka

Vyvěšeno dne: 20. srpna 2018
Sejmuto dne:
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce www.dusniky.cz
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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Oznámení o době a místě konání voleb
Starostka obce Dušníky na základě zákona 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu
ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
oznamuje:
1. Volby do Senátu parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 5.. října 2018 od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do
14.00 hodin
případné 2.kolo voleb
v pátek 12. října od 14,00 do 22,00 hodin, v sobotu 13. října 2018 od 8,00 do 14,00
hodin
2. Místem konání voleb je místnost pro hlasování :
zasedací místnost Obecního úřadu v Dušníkách, Dušníky č. 65
3. Oprávněnému občanu ČR bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Volič s musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu volební komise neumožní hlasování.
5. Hlasovací lístky budou distribuovány voličům do místa trvalého bydliště nejpozději 3
dny přede dnem voleb. Hlasovací lístky budou k dispozici též ve volební místnosti.
V Dušníkách, 20. srpna 2018

Eva Hejnová
Starostka

Vyvěšeno dne: 20. srpna 2018
Sejmuto dne:
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce www.dusniky.cz

