OBECNÍ ÚŘAD

DLOUHÉ

Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová
tel. 566 673 536
mob. 605852266
e-mail: obec.dlouhe@seznam.cz
_______________________________________________________________________

Volba prezidenta České republiky
konanou ve dnech 12. ledna 2018 a 13. ledna 2018
případné II. kolo ve dnech 26. ledna 2018 a 27. ledna 2018
vyplývajících ze zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) (dále jen „zákon“), a
vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě
prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)

Starosta obce Dlouhé podle § 34 odst. 1a) a § 34 odst.3 zákona č. 275/2012 Sb., o
volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů,
oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky
a) 1. kolo se uskuteční ve dnech:
v pátek12. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hod.
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8,00 do 14, 00 hod.
b) případné II. Kolo se uskuteční ve dnech:
v pátek 26. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hod.
a v sobotu 27. ledna 2018 od 8,00 do 14,00 hod.
2. Místem konání voleb je volební místnost budova Obecního úřadu, Dlouhé 72.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České
republiky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.

4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Pokud nezíská nikdo s kandidátů na prezidenta republiky ČR potřebný počet hlasů
v I. kole, uskuteční se II. kolo volby.
6. Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta obdrží volič ve volební místnosti
Dlouhé 29. prosince 2017
Tulis Pavel
starosta obce
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