OBECNÍ ÚŘAD H A B A R T I C E
Liberecký kraj

se sídlem
Habartice čp. 191
463 73 pošt. Habartice u Fr.

Oznámení o době a místě konání voleb do
zastupitelstva obce
Starosta obce Habartice podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
1. Volby se uskuteční
dne 05. 10. 2018 od 14:00 hod do 22:00 hod (pátek)
dne 06. 10. 2018 od 08:00 hod do 14:00 hod (sobota)
2. Místem konání volby v okrsku č. 1 Habartice je knihovna Obecního úřadu
v Habarticích čp. 191 pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu
v Habarticích nebo v Háji.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR),
popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.
Neprokáže –li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5. Hlasování v obci Háj bude provedeno do přenosné volební urny
dne 06.10. 2018 v době od 10:30-10:45 hod před domem čp. 9 (Jeřábkovi)
6. Pokud bude některý z občanů chtít provést volbu ve své domácnosti (starší

občané, nemocní) do přenosné urny, mohou tuto skutečnost nahlásit do
05.10. 2018 do 21:00 hod na Obecní úřad Habartice.
7. V souladu s § 30 odst. 1) zák. č. 491/2001 Sb., se stanovují pouze tyto .
. plochy pro volební kampaň
- plocha u horní zastávky autobusu u če. 139
- ve středu obce u domu služeb čp. 122
- plocha u domu čp. 164 (Zavoral Karel)
- Háj - náves

V Habarticích dne 11. 09. 2018

Tel: 482 345 024

…………………………………
Ing. Bc. Briestenský St. starosta obce
463 73 Habartice 191

