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Volby do zastupitelstva obce Osiky
konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Oznámení o době a místě konání voleb
V souladu s ustanovením § 29 zá kona č. 491/2001 Sb., o volbá ch do zastupitelstev obcí a o změně
některých zá konů , ve znění pozdějších předpisů ,
oznamuji

Volby do zastupitelstva obce Osiky se uskuteční ve dnech
pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
sobota 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb
ve volební okrsku č. 1 v obci Osiky je volební místnost v budově Obecního úřadu Osiky,
Osiky č. p. 23, 679 23, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Osiky.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební
místnosti.
Voliči bude umožněno hlasová ní poté, kdy proká že svoji totožnost a stá tní občanství České republiky,
případně stá tní občanství stá tu, jehož občané jsou oprávněni volit na ú zemí České republiky.
Totožnost a stá tní občanství proká že volič občanským prů kazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, prů kazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Neproká že-li volič svou totožnost a stá tní občanství České republiky, popřípadě stá tní občanství stá tu,
jehož občané jsou oprávněni volit na ú zemí České republiky, nebude mu hlasová ní umožněno.
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K zachová ní pořá dku a dů stojného prů běhu hlasová ní ve volební místnosti a jejím bezprostředním
okolí jsou závazné pokyny předsedy okrskové volební komise.
Hlasovací lístky budu dodá ny voličů m nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb volič mů že
obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.
Volič mů že ze závažných, zejména zdravotních dů vodů , požá dat Obecní ú řad Osiky, telefon 732 996
789, 732 663 708 nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi, telefon 603 742 289, o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v ú zemním obvodu stá lého volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schrá nkou,
ú řední obá lkou a hlasovacími lístky. Při hlasová ní postupují členové okrskové volební komise tak, aby
byla zachová na tajnost hlasová ní.

Petr Pokoj
starosta

Vyvěšeno dne: 28. 8. 2022
Zveřejněno způ sobem umožň ujícím dá lkový přístup dne: 28. 8. 2022
Sejmuto dne: 25. 9. 2022
Razítko a podpis orgá nu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí:
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