
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Starosta obce Křížkový Újezdec podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí odst. 1 písm. 

a) a § 34 odst. 3 zákona, o volbách prezidenta České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na 

ustanovení § 80 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod 

č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí 

č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení 

příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

                                                             oznamuje: 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ a VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ 

REPUBLIKY se konají: 

 

 v pátek dne 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 

 v sobotu dne 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin 

 

Místem konání voleb je volební místnost v budově Obecního úřadu, Křížkový Újezdec 37, 251 68, 

Křížkový Újezdec pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Křížkový Újezdec a 

Čenětice 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 

platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže - li  uvedené 

skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.  

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené 

hlasovací lístky nové. 

 

V Křížkovém Újezdci dne 20. 09. 2018 

  

      

Vyvěšeno dne: 20. 9. 2018 

Sejmuto dne: 6. 10. 2018 


