Městský úřad Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 2I
V Peci pod Sněžkou 29.B.2a22
Tel. : 499/B96,Ll4, 124/011166
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Volby do zastupitelstev obcí ve
dnech 23. a 24. září 2022
oznámení o době a mistě konání voleb v obci

V sotrladu s § 29. orlst.

l a2

z,ákona č.49|12001 Sb. cl volbáclr do zastupitelstev obcí a tl změně

některých zákonů v platném znění oznanruji. že volby do Zastupitelstva
Srrěžkor"r se br-rdou konat ve dnech 23. * 24" říina 2022"

Města Pece pod

Volební místnosti budou otevřeny tlne 23. záíí2022 (pátek) od
hodin a dne 24. záíí2022 (sotlota) otl 800 do 1400 hodin.
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Volební okrsek č. l * Pec potl Sněžkou, sídlo okrsku (volební nrístnost) v zasedací
místnosti MěÚ, čp. 230 v Peci pod Sněžkou pro voliče z části clbce Pec pod Snčžkoua
ob.iektu čp. l54 a 155. čp. 168 až, 191. čp.3l0 až32l.čp.327.čp.348. čp.350. čp.352 a
čp. 360 v části obce Velká L.lpa.

Volební okrsek č. 2

-

Velká Úpa, síttto okrsku (volební místnost) ve společenskó

rnístnosti polyfunkčního domu (bývalá záklarlní škola), čp. 23ó ve Velké Úpě p.o vclliče
zčásti obce Velká Lrpa 1,yjrrra objcktťr čp. l54 tr 155" čp. 168 aŤ" 19]. čp.31() až321.čp.
327.čp.348. čp" 350. čp,352 a čp. 360 v čristi obcc Vclká I.Jpa.
Každý vo}ič ie po příclro<lu do volební místnosti povinen prokázat svou totož-nost a státní občanst,u,í
Českérepubliky. resp. státní občanstvístátu. jehož př'íslušrrícijsou oprávněni na úzenlíCeské
republiky volit podle § 4. odst. 1) zákona č. 491/200l Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonťr v platnérr' zrrění platnýnr občanským prťrkazem nebcl platným cestovnírr'
pasem._ide-liocizirrceplatnýmprůkazemopovolenípobr-tu(§33,odst.3zákonač.491/200l Sb.
o volbáclr do zastupitelstev obcí a o ztrrěně některých zákonů v platném zněrrí), Bez předložení
některého z výše uvedených platnÝch dokladů totožnosti nebude voliči umožněno hlasování.
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