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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ  

KONÁNÍ VOLEB 
 

Oznamujeme občanům, že v obci Hlína proběhnou volby do Zastupitelstva 

Jihomoravského kraje a jedné třetiny Senátu  Parlamentu ČR ve dvou 

dnech a to 

 

v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

 v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

a 

případné druhé kolo voleb do Senátu  

 

v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

 v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

 

   Obec Hlína má jeden volební okrsek a volební místnost bude zřízena 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hlína.  

   Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci Hlína. 

   Volič, občan České republiky, po příchodu do volební místnosti prokáže 

okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky 

platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České 

republiky. Voliči, který tak neučiní nebude hlasování umožněno. 

   Hlasovací lístky obdrží každý volič nejpozději 3 dny přede dnem konání 

voleb tj. 4. října 2016. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě a nebo 

volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat 

ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní 

sady hlasovacích lístků. 

   Informace o úpravě hlasovacího lístku a způsobu hlasování obdrží každý 

volič společně s kompletní sadou hlasovacích lístků. 

   Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 

úřad a ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 

hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 

okrsku, pro který byla komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková 

volební komise své dva členy s přenosnou volební schránkou k voliči.  

 

Hlína dne 21.9.2016                            Miloš Dostalý – starosta obce Hlína                                                                  
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