INFORMACE O POČTU A SÍDLE
VOLEBNÍCH OKRSKŮ
Obec Polom podle § 15 písmo a) zákona Č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpísů
s t a n o ví:
1) Volby do zastupitelstva kraje a volby do Senátu Parlamentu České republiky
se uskuteční: dne 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 18. října
2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 24. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. října 2008 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České
republiky ve volebním okrsku č. 1 Polom je volební místnost v budově
Obecního úřadu – zasedací místnost, pro voliče bydlící v obci Polom a místní
části Hájek.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky / platným občanským průkazem, cestovním
,diplomat. nebo služebním pasem a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném
okrsku.
4. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb
hlasovací lístky, spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž
budou seznámení s údaji potřebnými pro realizaci hlasovacího práva. Pro
případné druhé kolo do Senátu Parlamentu České republiky obdrží volič
hlasovací lístky přímo ve volební mistnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
7. V případě ztráty či poškození doručených hlasovacích lístků,nebo technické
závadě při doručování, obdrží volič nové hlasovací lístky na vlastní žádost ve
volební místnosti ve dnech voleb.
V Polomi dne 25.8.2008

Starosta obce Jakubec Ant.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové
volební komise
Dle § 15 písmo c) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpísů s t a n o v u j i
minimální počet členů okrskové volební komise:
Okrsková volební komise obce Polom bude při zabezpečování voleb do
zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, které proběhnou ve dnech 17. a
18.října 2008 (popř.2. kolo – do Senátu 24. a 25.října 2008, pracovat v počtu čtyř
členů.
Do tohoto počtu je započítáván i zapisovatel.

Jmenování zapisovatele okrskové volební
komise
Dle § 15, písm.e) zákona. č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpísů j m e n u j i zapisovatele
Okrskové volební komise takto:
Volební okrsek č. 1 Polom – sl. Jitka Myšáková

V Polomi dne 25.8.2008

Starosta obce Jakubec Ant.

