Obecní úřad Lhotsko, Lhotsko 57, 763 12 Vizovice
IČO 00568511, Email: starosta@obeclhotsko.cz tel.: 577 452 437

Oznámení o době a místě konání voleb
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starostka obce Lhotsko v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
o z n a m u j e:
Je stanoven jeden volební okrsek. Místem konání voleb je budova Kulturního domu čp.
75
Volby se uskuteční ve dnech
8. 10. 2021 od 14:00 do 22:00 hodin
9. 10. 2021 od 8:00 do 14:00 hodin
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18. let.
Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným (občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují
v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento odevzdat
volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovací ch lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být
nikdo přítomen zároveň s voličem. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro
tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
okrsková volební komise neumožní hlasování.
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 volební komise zřízen.
V souvislosti s aktuálními hygienicko epidemiologickými opatřeními žádáme voliče, aby
si před příchodem do volební místnosti nasadili respirátor nebo obdobný prostředek
(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 5 dle příslušných norem
(např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy
ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, využili připravené dezinfekční
prostředky na ruce. Voliči jsou povinni dodržovat pokyny okrskové volební komise.
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