
 

 

OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb  

do zastupitelstva obce Hamry nad Sázavou podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., volbách  

do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů 

 
 

1. Volby do zastupitelstva obce Hamry nad Sázavou se uskuteční   

   v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

   a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb do zastupitelstva obce Hamry nad Sázavou pro celou obec Hamry nad Sázavou,  

    je volební místnost v obřadní síni obecního úřadu Hamry nad Sázavou č.p. 322. 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České     

    republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem  

   České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území 

   České republiky.    

 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 

    Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

5. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se do volební místnosti dostavili. 

    Před vlastním hlasováním se volič odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. 

    Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku    

    s hlasovacím lístkem před volební komisí do volební schránky. 

 

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den hlasování    

   okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 

   V takovém případě vyšle okrsková volební komise k oprávněnému občanovi své dva členy s přenosnou  

   hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. 

 

7. K zajištění pořádku a důstojnému průběhu hlasování ve volební místnosti, je každý povinen uposlechnout   

    pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 

V den voleb bude zřízeno do volební místnosti telefonické spojení: 566 623 122. 

 

 

V HAMRECH nad Sázavou 7. 9. 2022. 

 

                    

        František Porubský - starosta 


