OBEC HRÁDEK
Starosta
Se sídlem Hrádek 16
671 27 Hrádek u Znojma

Volby do Zastupitelstva obce Hrádek konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Poskytnutí informací o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám
zveřejněním na úřední desce obecního úřadu a oznámení o době a místě
konání voleb
V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. g) a ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
informuji, že:
1.

V obci Hrádek je ustanoven 1 (jeden) volební okrsek jehož sídlo je umístěno
na adrese Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma – budova kulturního
domu.

2.

Volby do Zastupitelstva obce Hrádek se uskuteční:
➢ v pátek 23.září 2022 od 14:00 do 22:00 hod. a
➢ v sobotu 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 hod.

3.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 (volební místností) je: kulturní
dům - na adrese Hrádek 16, 671 27 Hrádek u Znojma.

4.

Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v obci Hrádek přihlášen k
trvalému pobytu. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

5.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

6.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o
cizince, průkazem o povolení k pobytu.

V Hrádku dne: 09.08.2022
Ondřej Kubic, v.r.
Starosta

Vyvěšeno: 09.08.2022
Svěšeno:

