Městský úřad Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 2L
V Peci pod Sněžkou 20 .1,2.201"7
Tel. z 499/896114, 724/olllaa

vyři zu)e: Berger

ta j emni kGpecpodsnezkou

.c

z

Volba prezid.enta Českérepubliky
oznámení o době a místě konání voleb v obci

V souladu s § 34, odst. 1 zákona č, 27512012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně
některých zákonů v platném znění oznamuji, že volba prezidenta Českérepubliky se
budou konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (první kolo) a ve dnech26. a27.
ledna 2018 (případné druhé kolo).

Volební místnosti budou otevřeny ve dnech 12. a 26. ledna 2018 (pátky) od
1400 do 2200 hodin a ve dnech 13. a 27. |edna 2018 (soboty) od 800 do 1400
hodin. Termín konání 1. kola prezidentských voleb je totožný s termínem
případného druhého kola doplňovacích senátních voleb.
Volební okrsek č. 1 - Pec pod Sněžkouo sídlo okrsku (volební místnost) v zasedací
místnosti MěÚ, čp. 230 v Peci pod Sněžkou pro voliče z části obce Pec pod Sněžkou
a objektů ép. l54 a I55, čp. 168 až l97, čp. 310 až32I, ép.327 a čp. 348 v části obce
Veká Úpa.
Volební okrsek č. 2 - Velká Úpu, sídlo okrsku (votební místnost) ve společenské
místnosti polyfunkčníhodomu (bývatá základní škola), čp. 236 ve Velké Úpě pro
voliče z částíobce VelkáÚpa vyjma objektů čp. 154 a I55, čp. 168 až l97 , čp. 3I0 až
32I, ép.327 ačp. 348 v části obce VelkáÚpa.
Každý volič je po příchodu do volební místnosti povinen prokázat svou totožnost a státní
občanstvíCeské republiky platnÝm občanským průkazem nebo platným cestovním"
služebnímnebo diplomatickým pasem České(§ 41, odst. 3 zákona č. 27512012 Sb.) Bez
předloženíněkterého z výše uvedených platnÝch dokladů totožnosti nebude voliči
umožněno hlasování.
Ve volbách prezidenta Českérepubliky je možnéhlasovat na voličský průkaz mimo volebni
okrsek, v němž je volič zapsán na stálém seznamu. Bližšíinformace o lhůtách pro podání
žádosti voličskéhoprůkazu a o jeho vydání jsou uvedeny na webových stráŇách města
www.pecpo dsnezkou. cz.
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