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Kunějovice 28, 330 35 Líštoany, CZ 0325 Plzeň-sever

ozNÁMENí
o době a místě konrání voleb do zastupitelstva obce Kunějovice podle § 29 zák. č. 49112001 Sb.,

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte4ých zákon&, ve znění pozdějších předpisů

1. Volby do zastupitelstva obce Kunějovice se uskuteční:

o v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 hodin do 22z00 hodin a

O v sobotu dne 11. října2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě Kunějovice,

Kunějovice 28, pro voliče s trvalým pobltem v obci Kunějovice.
3. V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 upozorňujeme voliče na povinnost prokázat totožnost a státní

občanství České republiky, popřípadě státní občanství stáfu, jehož příslušníci jsou oprávněni
na území ČR volit podle ustanovení § 4 odst. 1. Totožnost a státní občanství prokažó vohč platn;ým
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatic§im nebo služebním pasem České
republiky nebo cestovním prukazem. Jde-li o cízince, prukazem o povolení k pobýu.

4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.

5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
6. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise :,ydá za chybějící, škrtané nebo jinak

označené hlasovací lístky jiné.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdtavotních, důvodů obecní tňad av dny volby

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro ktery byla okrsková volební komise ňízena.

8. K zajištění pořádku a důstojného pruběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

V Kunějovicích dne 22.9.2014

Rozdělovník
_úD
-kzaložení do volební dokumentace
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