
Městys Boleradice, se sídlem Boleradice 401, PSČ 691 12  

starosta 

 

O Z N Á M E N Í  

 
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a voleb do Senátu 

Parlamentu České republiky  
 
Starosta městyse Boleradice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

dle § 15 od. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

o z n a m u j e :  
 

 

1. Volba do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční: 

 

v pátek dne 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin 

a 

v sobotu dne 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.  

 

 

2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR je 

 

ve volebním okrsku číslo 1 místnost pro hlasování:přísálí Úřadu městyse Boleradice 

 

3. Volby do zastupitelstva Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem České 

republiky). Ve volbách do zastupitelstev obcí se nevydávají voličké průkazy. Volby do Senátu Voliči 

bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 

(platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem České republiky). Pokud volič nebude moci 

volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu, 

který ho opravňuje volit ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.  

 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky na adresu jeho 

trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

5. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat městský úřad a ve dnech voleb 

svoji okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky. 

  

6. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční ve dnech 12. a 13. 

října 2018. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 

 

V Boleradicích dne 19. 9. 2018  

 

            

        ............................................. 

                  Bohuslav Barek 

                        starosta  

 

Vyvěšeno na úřední desce: 19.9.2018 – 13.10.2018 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 19.9.2018 – 13.10.2018 


