Oznámení
o době a místě konání voleb
do zastupitelstva obce
V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 2022 oznamuje
starosta Obce Mackovice dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
• Volby do zastupitelstva obce Mackovice se uskuteční v pátek 23. září 2022 v době od
14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 24. září 2022 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.
• Místem konání voleb jsou následující volební místnosti na následující adrese:

Volební okrsek č.

Adresa volební místnosti

Část obce náležející do
volebního okrsku

1

KLUBOVNA
(vchod vedle knihovny
u sálu kulturního domu)
Mackovice č. p. 49

Mackovice

Aktivní volební právo (PRÁVO VOLIT) při volbách do zastupitelstev obcí MÁ:
• státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 24.09.2022)
dosáhne věku nejméně 18 let a je v této obci přihlášen k trvalému pobytu;
• a státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota
24.09.2022) dosáhne věku nejméně 18 let, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na
území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci.
• Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky.
• V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
• Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky – platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky – platným
povolením k trvalému či přechodnému pobytu.
• Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.
• K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
poslechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
• Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy NEVYDÁVAJÍ.
V Mackovicích dne 21. 07. 2022.
Vlastimil Balcar
starosta obce
Vyvěšeno dne ……………………… Sejmuto dne ……………………………

