Obecní úřad Troianovice
okres Nový Jičín

PSČ744 01

OZNÁMENI O DOBĚA MISTE KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

PARLAMENTUČESKÉREPUBLIKYKONANÝCHVE DNECH 8. A 9. ŘÍJNA2021
Starosta obce Trojanovice v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Českérepubliky se uskuteční v pátek dne
8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do
14. 00 hodin.

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se
i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz
nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném
obdobném zařízení.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a statni občanství České

republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebnim pasem Českérepubliky anebo
cestovním průkazem, nebo platným obéanským průkazem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství Českérepubliky, nebude mu hlasování umožněno.
k.

Hlasování do přenosné volební schránky: volič může požádat ze závažných, zejména

zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise věak může vysílat své
členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

-

VoličemJestátní občan Českérepubliky, který alespoň druhýden voleb dosáhlvěku nejméně
18 let.

Hlasovací lístky budou dodányvoličům nejpozději 3 dny před dnem voleb. V den voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Číslo volebního okrsku

Pro část obce

Volební místnost

pod Radhoětěm
pod Javorníkem

MS Trojanovice pod
Javorníkem,

Trojanovice 6. p. 343

Mgr. Jiří Novotný v. r.
starosta obce

Bystré

Jubilejní ZS prezidenta

Lom na
Karlovice

Trojanovice č. p. 362

Masaryka,

