Obec Březnice
Březnice 48
391 71 Březnice u Bechyně
IČ: 0025231
www.obecbreznice.cz

č.j. BRE/341/2020

Vyřizuje: Hrušková

V Březnici: 8. září 2020

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB DO
ZASTUPITELSTVA KRAJE
Starostka Obce Březnice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., Zákona o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje
1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční:
 pátek
2. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hod.
 sobota
3. 10. 2020 od 08.00 do 14.00 hod.
2. Místo konání voleb (je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo ulice,
nejsou u nich vypsána čísla popisná).


VOLEBNÍ OKRSEK č. 1
VOLEBNÍ MÍSTNOST: Obecní úřad Březnice, Březnice 48
BŘEZNICE, JAMNÍK

3. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve
druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží
do územního obvodu kraje.
4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.

6. Voličům budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.
7. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda
okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu
hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
8. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
9. Volič omezený na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním
covid-19 má právo volit prostřednictvím zvláštních způsobů hlasování dle zákona č.
350/2020 Sb.

Stanislava Hrušková
starostka Obce Březnice

Záznam o zveřejnění oznámení na úřední desce OÚ, včetně elektronické:
Zveřejněno:

8. 9. 2020

Sejmuto:

5. 10. 2020

