
  

Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice 
 

O z n á m e n í 
 

o době a místě konání volby do zastupitelstev obcí 

a do Senátu Parlamentu ČR 

Starosta obce Tvrdonice dle § 29 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst.1 zákona 247/1995 Sb. o volbách do 

Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Oznamuje 

 

1. Doba konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR: 

 v pátek  05.října 2018 od 14:00 - 22:00 hodin  

 v sobotu  06.října 2018 od 08:00 - 14:00 hodin 

Případné druhé kolo voleb so Senátu Parlamentu ČR: 

 v pátek 12. října 2018 od 14:00 – 22:00hod. 

 v sobotu 13.října 2018 od 08:00 – 14:00hod. 

 

2. Místo konání voleb: 

 Volební okrsek č. 1 – knihovna, ul. Slovácká 1 
pro voliče řihlášené k trvalému pobytu v ulicích: 

Družstevní, Chalupy, Krátká, Luční (bez č.p. 71/37), nám. Míru, Nová, Padělky, 

Plynárenská, Revoluční, Růžová, Sklepní, Slovácká, Tabule, Trávníky a Uvoz.  

 Volební okrsek č. 2 – třída MŠ, ul. Slovácká  1 

pro voliče přihlášené k trvalému  pobytu v ulicích: 

Konec, Kostická, Kůt, Lesní, Na kopečku, Příční, Rybáře, Svárov, Týnecká, 

Vinohradní, Záhumní, Luční 71/37. 
 

3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 

území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským 

průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o 

povolení k pobytu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 

hlasování umožněno. 

 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací 

lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

5.Oprávnění voliči, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti 

pro hlasování a mají zájem hlasovat, navštíví okrsková volební komise v místě jejích 

trvalého pobytu ( sobota dopoledne ). Požadavky je nutno sdělit na OÚ Tvrdonice 

nejpozději do 04.října 2018 do 12 hod.  (tel. 519 339 203, 777 739 528) nebo v den konání 

voleb předsedovi okrskové volební komise. 

 

Vyvěšeno:  20.09.2018 

 Svěšeno:                                                                           Ing. Zdeněk Tesařík, v.r 

                                                                                                    starosta obce              


