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Doplňovaeí volby
Parl€rmentu

do Senátu
cR

oznámeni o době a místě konání voleb v obci

V souladu s § 15, odst. 1 a2zákonaě.24711995 Sb. o volbáchdo Parlamentu Českérepubliky ao
změněna doplnění některých dalších zákonů v platném znění oznamuji, že volby doplňovací
volby do Senátu Parlamentu ČR 1p.o volební obvod č. 39) se budou konat ve dnech
5. - 6.ledna 2018.

Volební místnosti budou otevřeny dne 5.1.2018 (pátek) od 1400 do 2200 hodin a
dne 6.1.2018 (sobota) od 800 do 1400 hodin.

Případné druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ," bude
konatve dnech 12.- 13. ledna 2018.

Pro případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR budou úše uvedené
volební místnosti otevřeny dne 12.1.2018 (pátek) od 1400 do 2200 hodin a dne
13.1.2018 (sobota) od 800 do 1400 hodin. Termín konání případného druhého
kola doplňovacích senátních voleb je totožný s termínem 1. kola prezidentských
voleb.

Volební okrsek Č. 1 - Pec pod Sněžkou, sídlo okrsku (volební místnost) v zasedací
místnosti MěÚ, čp. 230 v Peci pod Sněžkou pro voliče z části obce Pec pod Sněžkou a
o.bjektů čp. 154 a I55, čp. 168 až I97, čp. 3l0 až321, čp.327 a čp. 348 v části obce Velká
Upa.

Volební okrsek č. 2 - Velká Úpu, sídlo okrsku (volební místnost) ve společenské
místnosti polyfunkčního domu (bývalá základní škola)o čp. 236 ve Velké Úpě pro voliče
zóásti obce VelkáÚpavyjma objektů čp, 154 a 155, čp. 168 ažl97, čp.31Ó uŽzz1, čp.
327 ačp. 348 v části obce VelkáÚpa.

Každý volič je po příchodu do volební místnosti povinen prokázat svou totožnost a státní
občanství Ceské republiky platn}lm občans§m průkazem nebo platnlzm cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem (§ 19, odst. 3 zákona č,247lt995 Sb. o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně některych dalších zákoni vplatném znění). Bez



předložení některého z výše uvedených platnÝch dokladů totožnosti nebude voliči
umožněno hlasování.

pozn.

1) Při doplňovacích senátních volbách je možné volit na voličské prukazy. Ty vydávají obecní
uřady v místě trvalého pobytu voliče (platí jen pro voliče z volebního obvodu č. 39) v době
od 21.12.2017 do 3. 1.201 8.

2) Pro případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR nebudou voliči dostávat hlasovací
lístky dopředu poštou domů, hlasovací lístky se rozdávají přímo ve volební místnosti.

Alan Tomášek
starosta města
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