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OZNÁMENÍOZNÁMENÍ  O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB V OBCI
DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE (§ 27 zákona)

1.    Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje se uskuteční:
       - v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
       - v sobotu dne 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.       
2.   Místem konání voleb je volební místnost v přízemí Obecního úřadu Kunějovice,  Kunějovice 28, 
      pro voliče s trvalým pobytem 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  státu,  jehož  příslušníci  jsou  oprávněni  na  území  ČR  volit  podle  ustanovení
§  4  odst.  1.  Totožnost  a  státní  občanství  prokáže  volič  platným  občanským  průkazem  nebo  platným  cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Jde-li o cizince, průkazem o povolení
k pobytu.
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 vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací 
        lístky jiné.                                    
7.   Volič může požádat ze závažných,  zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v dny volby okrskovou  volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
8.    K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.    
         
Jiří Lőwy                                                                                                                                                                               
starosta                                                                                                                                                                                    
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