
OBEC BRLOH
Aleš Drahokoupil, starosta obce

Oznámení
iní voleb do senátu parlamentu
do Zastupitelstva kraje

čn a volebo době a místě konání voleb do senátu

Starosta Obce Brloh podle §15 odst.1 zákona č.24711995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o
změně a doplnění něktených dalších zákonů, v platném znění, a podle § 27, odst.1, zákona č,
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některlých zákonů, v platném zněni,
oznamuje:

1. Volby do Senátu Parlamentu ČR a Oo Zastupitelstva kraje se uskuteční:

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

v sobotu 8. října 20í6 od 8.00 do í4.00 hodin

V případě, že žádný z kandidátů do Senátu parlamentu ČR nezíská počet hlasů potřebný ke
zvolení ( podle §75, zákona o volbách do Parlamentu ČR, proběhne 2.kolo voleb:

v pátek 14. řryna 20í6 od 14.00 do 22.00 hodin
a

v sobotu 15. října 20í6 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb, volebního okrsku č. 1, je zasedací místnost Obecního úřadu Brloh, Brloh
69, 53501 Přelouč, okres Pardubice.

3. Volič je povinen při hlasování prokázattotožnost a státní občanství České republiky.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny před prvním dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

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

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
ktený byla okrsková volební komise zřízena, V tomto případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

8. V případě druhého kola voleb do senátu parlamentu ČR obdží volič lístky přímo ve
volební místnosti.

V Brlohu dne21.09.2016
Aleš

starosta obce
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