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VoLBY Do zAsTUP|TELSTVA sTŘEDočEsKÉHoKRAJE A Do í/3 SENÁTU
PARLAMENTU čR
ozNÁMENí o DoBĚ A MísTĚ KoNÁNí VoLEB

starosta obce Horni Počaply

podle s 27 zákona č. 130/2000 sb', o Volbách do zastupiteIstev krajů a o změně někteých zákonů, Ve Znění
pozdě.išich předpisů, a podle s 15 zákona č' 24711995 Sb', o volbách do Parlamentu Českérepubliky a o zméně

a doplnění něktených dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1.

Volbv do zastuDitelstva středočeskéhokraie a do'l,/3 senátu parlamentu čR se konaii:

.
.

v pátek

2. října202o

V sobotu

3. října2020

od í4.00hodin do22.00hodin

a

od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č' 1 HornÍ Počaply
je volební místnost V budově obecnÍho úřadu Horní Poěap|y č'p' 247,277
pro Vo|iČe bydlícíV Horních Poiaplech

ve volebním okrsku č' 2 Křivenice
je Volební místnost Křivenice Ó'p' 43,277
pro VoliČe bydlícíV Křivenicích

03 Horní Poěaply

03 HornÍ Počaply

3- KaŽdému Voliči budou dodány- 3 dny přede dnem Voleb do Evropského parlamentu hlasovacÍ lÍstky'

Ve dnech Voleb na Žádost Voliče okrsková Volební komise dodá za chybějící,Škrtanénebo.Jinak
oZnačenéhIasovací lístky jiné'

4. Volbv do zastupitelstva středočeského kraie: Voliči bude umoŽněno hlasování poté' kdy
prokáŽe svou totoŽnost a státní občanstvíČeskérepubliky' TotoŽnost a státníobČanstvíprokáŽe VoliÓ
obČanským průkazem nebo cestovním pasem Českérepubliky'

5' Volbv do 1/3 Senátu Parlamentu čR: Voliči bude umoŽnéno hlasování poté' kdy prokáŽe svou
totoŽnost a státní oběanství Českérepubliky (platným občanským průkazem' cestovním,
diplomatickým nebo sluŽebnÍm pasem Českérepubliky anebo cestovním průkazem)'
6.

V případě konání 2. kola voleb do senátu

o
o

se

volbv uskutěčni:

v pátek 9. října2020 oď 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 10. Íi1na2020 od 08.00 hodin do i4.00 hodin
V případě konáni 2. kola voleb do senátu obdrŽí voliči hlasovací lístky ve volební místnosti v den
r

oleb.

V Horních Počaplech dne 15'9'2020
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Vyvěšeno : 15.9.2020
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:

