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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu Českérepublilqy
konané ve dnech B. - 9. října 202I
Na základě zákona ě.24711995 Sb., § 15 odst. I zákona, ve znění
pozděj šíchpředpisů, starosta obce

oznamuje
dobu a místo konání voIeb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
a

a

.

pátek

2021 od í400 hod. do 2200 hod.
sobota 9. října 2021 od 800 hod. do í400 hod.
8. ř'ljna

okrsek č. 1 - volební místnost je v budově hasičské
zbrojnice, Libědice čp. 31

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.Právo volit má státní
občan Českérepubliky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
Českérepublilqy platným občanským průkazem, cestovním, diplomatic\ým nebo

služebním pasem Českérepubliky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-|i
volič svou totožnost a státní občanstvíČeskérepubliky, nebude mu hlasování
umožněno.

Každý volič se musí před hlasování odebrat do prostoru, určenéhopro úpravu
hlasovacích lístků,jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.Y
prostoru určenémpro úpravu hlasovacích lístkůnesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který
nemůžesám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůžečísta psát,
můžebýt v prostoru určenémpro úpravu hlasovacích lístkůpřítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a
vložit do úředníobálky.
Každémuvoliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič můžeobdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič můžepožádatze závažných, zejménazdravotních důvodůobecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územnímobvodu volebního okrsku, pro který by|a
okrsková volební komise zíízena.V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úředníobálkou a
hlasovacími lístlqy. Při hlasovánípostupují členovéokrskové volební komise tah
aby byla zachována tajnost hlasování.
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