
Obec Račice-Pístovice
Račice č.p.72,683 05
Tel.: 517 443 786, e-mail: podatelna@racice-pistovice.cz

V souladu s § 29 odst. 1, a 2 zákona č. 491/200]. Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji toto

ozruÁnnrruí

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcíse konajíve dvou dnech:

v pátek 5. října 2OL8
v době od 14.00 hodin do 22.0O hodin

a

v sobotu 6. říina 2OL8
v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin

potřebné údaie nutné k nerušenému průběhu voleb do zastupitelstev obcí:
Voličem do zastupitelstva obce je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana
České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu.
Voličem je také státní občan jiného státu, který nejpozději druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo

volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika /dálejen Čn/ vázána a

která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době se jedná o občany
členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro pYiznání volebního práva. Tito
občané mají právo hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce, pokud požádali o zápis
do dodatku stálého seznamu votičů. Žádost o zápis do dodatku může volič - občan
jiného státu - podat obecnímu úřadu, a to do doby jeho uzavření, ke kterému dochází
2 dny přede dnem voleb v 15.00 hodin, tj. do 3. října 2018 do 16.00 hodin.

Možnost hlasovat na voIičský průkaz pro volby do zastupitelstev obcí není!

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství ČR popřípadě státníobčanstvístátu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území ČR. totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem,

nebo platným cestovním pasem ČR,lde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.



lnfor{nacg pro volbv:
Pro volby budou určeny okrskové volební komise. To znamená,že voliči přijdou do níže
uvedených volebních místností s tím, že každá okrsková komise bude připravena
umožnit voliči provést vo]bu dle jeho požadavků za dodržení podmínek pro hlasování
stanovených zákony pro jednotlivé volby.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství příslušnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá příslušné chybějící hlasovacílístky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo vo]ební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou.

Kontakty pro nahlášení požadavků o hlasování mimo volební místnost jsou
následující:

Obecní lrřad Račice-Pístovice. Račice čp. 72. tel.: 517 443 786

Okrsková volební komise č. 1 Račlce 724045336 (platí pouze ve dny a hodiny voleb}

Okrsková volební komise č. 2 Pístovice 603532285 (platí pouze ve dny a hodiny voleb)

Voliči mqhou vg!it dle místa bvCliště v následgiících okrscíqh:

Volební okrsek č. 1 Račice:
Sídlo: Račice-Pístovice, Račice čp. 72 - obecní úřad

Volební okrsek č. 2 Pístovice:
Sídlo: Račice-Pístovice, Pístovige čp. 96: knihovna v budově u víceúčelového hřiště

Obn: fiačice-Pístovice
Račice Ďp. 72

683 05 Raěice-Físlovice
IČ: $0292249

Račice-Pístovice, d ne 25.07.2018
Vyvěšeno: dne 25. 07.2OL8
Sejmuto dne :

Račice-PístoviceLubomír Posp


