OBECNÍ ÚŘAD V KUKLÍKU
Kuklík 25, 592 03 Sněžné

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA A SENÁTU
PARLAMENTU ČR
Podle zákona č. 130/2000 Sb. „ o volbách do zastupitelstev krajů“ a o změně některých
pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
Volby se konají ve dvou dnech, jimiž jsou pátek 2. října a sobota 3. října. V první den voleb
začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování
v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.
V obci Kuklík je zřízen jeden volební okrsek s volební místností ve společenském sále
budovy Obecního úřadu v Kuklíku, Kuklík 25, 592 03 Sněžné.
Právo volit v obci Kuklík má každý občan České republiky,
-který má v Kraji Vysočina trvalé bydliště, nebo mu byl vydán voličský průkaz a alespoň ve
druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
-po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem.
-vstoupí do prostor pro úpravu hlasovacích lístků
Volič v územním obvodu obce Kuklík, může požádat obecní úřad (tel : 602 260 927 nebo
603 740 967) ze závažných důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost – do přenosné
volební schránky.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční
v pátek
9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu
10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb až ve volební místnosti.
V Kuklíku dne 17. 9. 2020

Ing. Ladislav Regent
starosta obce
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