OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
Starosta města Raspenavy podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle §
15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněním v
místě obvyklým

oznamuje:

1.

2.

Volby do Zastupitelstva města Raspenavy a volby do Senátu Parlamentu ČR, se uskuteční
v pátek dne 23. září 2022
v sobotu dne 24. září 2022

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 30. září 2022
v sobotu dne 1. října 2022

od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Městského úřadu v Raspenavě, Fučíkova 421, pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášení k trvalému pobytu:
č.p. 340, 425, 426, 427, 436, 437, 438, 439, 451, 773
ul. Fučíkova č.p. 218, 219, 233, 235-240, 304, 396, 421, 422, 423, 430, 432, 434, 440-450, 452-454, 636-646, 649, 650, 652-657, 659-665, 668, 808,
č. ev. 74, č. ev. 75
ul. Jabloňová
č.p. 666, 669-672, 674-676, 678-679, 681-683, 779,787, 788, č. ev. 69
ul. Luhová
č.p. 89–95, 97-104, 106, 107, 135, 158, 161, 186, 188, 190, 193, 195-209, 213, 215, 217, 1022, 1023, 1024
ul. Moskevská
č.p. 108-116, 119-123,124, 125-130, 132, 134
ul. Na Výsluní
č.p. 789-792, 794, 795, 796 - 798
ul. Nábřeží
č.p. 210, 211, 220-224, 250, 276, 277, 279-286, 778
ul. Nádražní
č.p. 628,629, 631,633-635, ev. č. 101
ul. Okružní
č.p. 251-263, 266-274
ul. Pod Strání
č.p. 752-756, 758-761
ul. U Stadionu
č.p. 136-144, 147-157, 163, 168, 171-173, 175-180, 183,
ul. Větrná
č.p. 169, 241-244, 902, 903
ul. Zahradní
č.p. 226-232, 245-249
ul. Za Mlýnem
č.p. 801-807, 820, 821, 822

3.

Pro volby do zastupitelstva obce bude voliči umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

4.

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR bude voliči umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

5.

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce bude voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den konání voleb může volič obdržet
hlasovací lístek i ve volební místnosti.

6.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu Parlamentu ČR budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den konání voleb může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání druhého kola voleb do Senátu hlasovací lístky volič obdrží ve dnech voleb, a to ve volební
místnosti (hlasovací lístky se předem nedoručují).
Na úřední desce vyvěšeno dne 16. 8. 2022
Pavel Lžičař v. r.
starosta města

