Obecní úřad Čížov, 586 01 Jihlava

OZÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí konaných ve
dnech 15. a 16. října 2010
Starosta obce Čížov podle §27 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
konaných ve dnech 15. a 16. října 2010
Starosta obce Čížov podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:

1.

Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční
v pátek dne 15. října 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 16. října 2010 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

2.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č.1
je volební místnost: Obecní úřad obce Čížov, Čížov 3
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

Čížov

3.

4.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem, nebo pasem České republiky). Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Úřední hodiny - každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hod.
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5.
6.
7.
8.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
volebních lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Počet členů zastupitelstva obce Čížov je 7 členů.
Potřebný počet podpisů na petici pro podporu nezávislých kandidátů je 14.

V Čížově dne 24.července 2010
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Přemysl Moravec, v.r.
starosta obce Čížov

