OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR
Starosta obce Bílov podle § 15, odst. 1, písm. b) a § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 14 c,
odst. 1, písm.a) a § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. l
Bílov, je volební místnost v tělocvičně v budově bývalé základní školy Bílov.
3. Právo volit do zastupitelstva obce má občan za předpokladu, že je státním občanem ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a který je v den voleb přihlášen v obci k trvalému
pobytu. Pro volby do zastupitelstva obce se nevydávají voličské průkazy. Ve volbách do Senátu
je možné volit na voličský průkaz.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem). Státní občan jiného členského státu EU, musí prokázat totožnost průkazem o povolení
k pobytu. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
6. Volič má možnost požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad, (ve dnech
voleb přímo okrskovou volební komisi) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do
přenosné volební schránky. V případě, že byste chtěli využít tuto možnost, volejte na tel.číslo
556 412 113 nebo 721 569 894.
7. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V obálce
bude vložen též informační leták Obecního úřadu Bílov, v němž budou voličům poskytnuty
informace, jak uplatnit své volební právo. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky
přímo ve volební místnosti.
8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

V Bílově dne 7.září 2022
Zdeněk Fusík, starosta

