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. 2 je volební místnost v budově firmy Autocentrum Raspenava s.r.o., Frýdlantská
772, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:
č. p. 15, 16, 162, 536, 622-626, 749, 817, č. ev. 40
ul. Frýdlantská
č. p. 530, 532, 534, 535, 539, 542, 562-564, 566-570, 573, 576, 775, 799, 800
ul. Fučíkova
č. p. 420, 456-462, 464, 465, 467-471, 473, 474, 491, 494-496, 501, 504, 527, 528, 617-621, 627, č. ev. 65
ul. Lesní
č. p. 549, 572, 586–591, 593-599, 810, 812, 813, 1092,
ul. Liberecká
čp. 600, 602 - 609, 611-616, 809, 811, 816, 825, č. ev. 45
ul. Luhová
č. p. 1, 3, 5-12, 18-23, 26, 27, 29-34, 40, 42, 43-51, 53, 55, 58-64, 71, 80-83, 145, 146, 159, 777, č. ev. 91
ul. Na Kopečku
č. p. 397-400, 416-419, 577, 578, 580-581, 583, 584, 815, 818
ul. Novoměstská
č.p. 512-516
ul. Polní
č.p. 84 - 88,105, 982
ul. Příčná
č. p. 475, 477-479, 482-489, 497, 498, 505, 507-508, 511, 517-526, 533, 770, č. ev. 64, č. ev. 81
ul. Slunečná
č.p. 35-39, 41, 52, 65-78, 776
ul. V Údolí
č. p. 543-545, 547, 548, 550, 551, 553, 555, 559, 561, 677, 771, č. ev. 51, 63

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

