OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

V Přerově nad Labem

Dne 31.08.2022

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva obce Přerov nad Labem se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Přerov nad Labem je volební místnost v budově
Obecního úřadu Přerov nad Labem, Přerov nad Labem č.p.38, 289 16 Přerov nad Labem.
3. V obci je pouze jeden volební okrsek pro celé území obce Přerov nad Labem.
4. 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.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou 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 občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
7. Občan jiného členského státu EU, který dosud nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů a hodlá volit v obecních volbách konaných ve dnech. 23. a 24. září 2022, musí požádat o zápis
nejpozději ve středu 21. září 2022 do 16,00 hodin, tj. do uzavření dodatku stálého seznamu voličů
(je-li podána písemná žádost, musí být obecnímu úřadu v této lhůtě doručena, nikoliv pouze předána k
poštovní přepravě).
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