Obecní úřad Cikháj

Cikháj

19o

591 02 Žd'á, nad Sázavou

Tel, : 56665 9522. e-mail: obec@cikhaj,cz
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oZNÁMENí
a Senátu Parlan'terltu ČR,
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje VysoČina

do zastuPitelstev krajŮ a
Starostka obce Cikháj podle § 27 zákona č,13O/2o00 Sb,, o volbách
podle § ]_5 odst. ]_ zákona č,
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
parlamentu ČR a o změně a doplněníněkterých dalŠÍch
247l1ggsSb., o volbách do Senátu
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

1)Volby do Zastupitelstva Krajů Vysočina a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

ina
dne Z.ííina2020 od 14 .00 hodin do 22,00
8.00 hodi do 14,00 odin
V sobotu dne 3. na 2020

V páte k

2} íVlístemkonánívoleb ve

volebním okrsku Cikhájje volební místnost v sále obecního úřadu

Cikháj č.p. 1-9.

3)Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže SVou totoŽnost a StátníobČanstvÍČeské
průkazem,
republiky (pro volby do zastupitelstva kraje vysočina platným občanským
průkazem, cestovním
cestovním pasem a pro volby do Senátu Parlamentu ČRobčanským
Neprokáže-li
pasem, diplomatickým nebo služebnímpasem ČR, cestovním průkazem Čn),
u,ledené skutečnosti stanoveným i doklady, nebude mu h lasován í u možněno,
Ve dnech
4i Každémuvoliči budou dodány 3 dny přede dnem konánívoleb hlasovacílístkY.
voleb volič můžeobdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
kaŽdý Povinen
5} K zajištěnípořádku a důstojnéhoprůběhu hlasováníve volebnímístnostlje
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise,
pro úpravLl
5) Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
hIasovacích lístků,jinak mu okrsková votební komise hlasování neumožní,
parlamentu ČRse tyto uskuteční
7) v případě ll,kola voleb do senátu
hodin
in do
00
ř na 2CI2
ekd
V sobot u dne 10. na 2020 od 8.00 hodin do 14,00 hodin
Volič obdržíhlasovací lístky pro ll.kolo voleb až ve volebnímístnosti
V cikháji 18,8,2020
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