OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽPOLE
Kněžpole č.p. 125, PSČ 687 12

Vyřizuje: Ing. Kateřina Vašíčková
Číslo jednací: 245/2020/KNE

OZNÁMENÍ
Starosta obce Kněžpole dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 247/1995 Sb. o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:
Volby do zastupitelstev krajů České republiky a volby do Senátu Parlamentu České republiky
(volební obvod č. 81) se uskuteční

v pátek 2. října 2020 od 14:00 – 22:00 hodin
v sobotu 3. října 2020 od 8:00 – 14:00 hodin
Případné druhé kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky (volební obvod č. 81) se
uskuteční

v pátek 9. října 2020 od 14:00 – 22:00 hodin
v sobotu 10. října 2020 od 8:00 – 14:00 hodin
Místem konání voleb:
volební okrsek č. 1 - budova Obecního úřadu, Kněžpole 125 – přízemí
Zapisovatelkou okrskové volební komise je jmenována:
Okrsek č. 1 – Ing. Kateřina Vašíčková
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou každému voliči dodány min. 3 dny před konáním voleb. Ve dnech voleb
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Přenosnou volební urnu lze objednat i
přímo v den voleb u okrskové volební komise v místě konání voleb, a to telefonicky na čísle
775 141 280.

OBECNÍ ÚŘAD KNĚŽPOLE
Kněžpole č.p. 125, PSČ 687 12

První zasedání členů OVK se koná v pondělí 7. září 2020 v 16:00 hodin v kanceláři starosty
obce, Kněžpole čp. 125.
V Kněžpoli dne 14.8.2020
Mgr. Petr Knot
starosta obce

