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. 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

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v restauraci „Myslivecké zátiší“, Hejnická 313, pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:
č.p. 275, 287, 288, 289, 293, 294, 295, 370, 373, 389, 722, 727, 728, 763,
ul. Hejnická
č.p. 297-299, 302, 303, 310-327, 330, 333, 356-361, 363, 364, 366, 368-369, 371,
372, 374-381, 383-385, 387, 785, 852, 853
ul. Luční
č.p. 694-704, 706, 707-714, 716-721, 723-726, 729, 731-733,735-739, 741, 742, 762, 764, 765, 767, 782, 784, 829, ev.č.105
ul. Lužecká
č.p. 334-335, 337-339, 341-350, 352-354, 390, 831, 842
Peklo
č.p. 305, 306, 328, 401-405, 407, 412, 415, č. ev. 3, 5, 13,18, 27, 103, 106
ul. Vápenná
č.p. 684, 686-688, 690-693, 774

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

