Obec Račice nad Trotinou
tel: 725 532 094, 495 426 179

503 03 Smiřice
okres Hradec Králové
obec@racicenadtrotinou.cz
IČO: 00653365

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta obce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Račice nad Trotinou se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání volby je:
ve volebním okrsku č. 1 - Obecní úřad Račice nad Trotinou, Račice nad Trotinou 70
3. Hlasovací lístky jsou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že
dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání
nové kompletní sady hlasovacích lístků.
4. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v Račicích nad Trotinou. Voličem je dále občan jiného státu,
který je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému
pobytu a je přihlášen v Račicích nad Trotinou k pobytu, a který dosáhl věku nejméně 18 let
a právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území ČR. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. ČR, cizinec se prokáže průkazem o
povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. Neprokáže-li volič svoji
totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
6. Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají a není možné hlasovat na
zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je
zapsán ve stálém seznamu voličů.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad Račice nad
Trotinou a ve dnech volby okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s
přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Požadavky na volbu mimo volební místnost je nutné oznámit Obecnímu úřadu Račice nad
Trotinou do pátku 23. září do 12 hodin na tel. čísle 725 532 094. V době voleb je možno se
obrátit přímo na okrskovou volební komisi na čísle 495 426 179
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