
Oznámení
o době a místě konání voleb

do zastupitelstev obcí,
 konané ve dnech
 5. a 6. října 2018

  

Starosta obce Pražmo, podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 
    5. října 2018v době od 14:00 do 22:00 hodin a 
    6. října 2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 
    
2. V obci Pražmo je jeden volební okrsek, volební místnost se nachází v zasedací místnosti
    Obecního úřadu Pražmo čp. 153 (1. poschodí).

3. Do zastupitelstva obce Pražmo na volební období 2018-2022 bude zvoleno 7 členů.

4. Právo volit má občan obce za předpokladu, že jde
- o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je 
  v den voleb přihlášen v obci k pobytu;
- o státního občana jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den 
  voleb přihlášen v obci k pobytu, a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou 
  je Česká republika vázána.

5. Volič je povinen při hlasování prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní
     občanství platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Neprokáže-li 

uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

6. Pokud se nemůže některý volič ze zdravotních důvodů osobně dostavit k volbám a přeje 
si volit, bude mu umožněno na jeho požádání volit do přenosné volební urny.

7. Přílohou kandidátní listiny pro nezávislé kandidáty je petice podepsaná voliči 
    podporujícími jejich kandidaturu.
    Pro nezávislého kandidáta je v obci Pražmo nutný počet podpisů 37
    Pro sdružení nezávislých kandidátů je v obci Pražmo nutný počet podpisů 64.

V Pražmě, dne 7. 9. 2018 Marek Kaniok, DiS.
starosta obce



Vyvěšeno: 7. 9. 2018
Sejmuto:
Za správnost vyvěšení: Lenka Šporclová

Zároveň umožněn dálkový přístup.


