
OZNÁMENí O DOBĚ A MíSTĚ KONÁNí VOLEB

Starosta obce Nesovice v souladu s § 14c písmoa) zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

OZNAMUJE:

1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRse uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2) Místem konání voleb je sál kulturního domu Nesovice, Nesovice 305.

3) Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem). Neprokáže-Ii uvedené skutečnosti stavenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4) Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Vítězslav Reška
starosta obce Nesovice V Nesovicích dne 9.10.2013



OZNÁMENí O DOBĚ A MíSTĚ KONÁNí VOLEB

Starosta obce Nesovice v souladu s § 14c písmoa) zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

OZNAMUJE:

1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRse uskuteční:
v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2) Místem konání voleb je sál kulturního domu Nesovice, Nesovice 305.

3) Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem). Neprokáže-Ii uvedené skutečnosti stavenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4) Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.

Vítězslav Reška
starosta obce Nesovice V Nesovicích dne 9.10.2013


