oZNAMENí voLICL]x4

Iníormace o volbě prezidenta Českérepubliky

voll]. pťczidenta Ccské republiky se uskutcčníye dnech
pátek 11. ]edna 2013 od 1'l.00 do 22.00 hodin
sohota l2. l€dna

20I3 od 08.00 do 14.00 hodin

Při|adné druhé Lolo \olb\ Dre/idcnla Čcskd renuhliL\
(pokud žádný Z kandidátů nezíská počet l'rlasťr potřebnýclr ke zvoIcní)
se bude konat r'e dnech
pátek 25. ledna20l] od 1'1'00 do 22.00 hoclin
sobota 26. ledna 2013 od 08.00 do 14 00 bodin

Upozorňujeme voliče na změnu místa (adrosy) volcbního okŤsku v LedcnicichZ důvodu přobíhajícírekonstrukcc, bude sál U Křálů od 1't 2013 uzavřen.
volcbní okrsky nit úzcnríměstyse Led€nlc€
č. l

nlísto k0náni volcb
_

Ledenice

společenská místnost v Domě s pcčovatelskou sluŽbou Ledenicích
aclresa: Leclelice. Školrríčp' 588
(mezipatro - bezbariélový přístup výtahei1)
(plo voliče z Leder'iic a Rfržova)

č. 2 -

Zborov

požární zbrojnicc ve Zbolovč
ad1.esa| Zbolov čp' l02 ( ] 'poschodí)
(pro l'o liče zc Zborova)

č. 3 _

ohrazení

poŽámí ZbrojDjce \' ohrazení
adresa: ohrueni čp' '{8 ( příZení )
(pro volióe z ohrazcní a ohazcníčka)

ó.4

z^|iný

k]lltllrrrí zařízení v Za]inech
adresal Zaliny čp. 43 ( piízeni )
(pro r'oliče ze Zalin)

věhl ] 8 let'
Voličem je státni občan Čcskéreptrblik-v, ktelý alespoň druhý clcn voleb dosál'I
vc J*l*:n'' kcrle volby prezidenti ČR nrůŽe volit i občal, který a1espoň drul'rý den konání
druhého kola r'olby dosáh1 \'čku 18 lel.
v"ri!,La p"tr."'ý, ode dne vyhlášeni \ U]eb ti' od L ' 0' 20l 2 nloLruu \ oliči poŽádat o vyclání
prtrká' vo]it mížcpožílotpisenrn1nr podanÍrn' Žrdost o v1dání r'o]ičsl<ého
"Jo.r.er,á
p,rir"ru p-'*ttu p1'ezjdenta.ie možnépoáat ovrbně na podate]nč Úiadu^ městyse ledenice'
Žádos1 1Zc
v ptacovni době úřadu, nejpozriěji r1o 9']eclna 2013 cto 16'00 hodjn
opatřena
"IiÁir'iq'
donLčit pošiou'nejpozděj i do 4.1c<1rra 2013 o<l ]6'00 hocljn-'fato Žádost nrusí být
i
Ji"J"J i"er""pi' po,lpisenr Ža<1atele o voličský průkaz' Žádost .ic mož'éZas]at
tuto
el1a
voliče
poclpisenr
l,eLektr'onické podote pod"psar''e uznávanýrn elektrorrickýrn
nebo prostředniclvín dalo\'é Sc]tánk]'' Fonlulář
-"ii"".' "a.".i' radrlicetdpu.]erlellpc'_9z.
zaa",,i .'yaa"i uJřrt ío p.ut -n pro 1' a 2' ko]o na]eznete na rvebol'ých stránkácl't
"
průkaz opravňujc k hl'sová'rrí v iakémkoli
(fornruláře).
-Voličslý
'*.''*1"a.-il".- na Úz€mí české
r'epublixy'-' ncbo v jakórnl<oli Zvláštním volebním
L

or...r.o
,..r.r--.r"r'ni-

olirsku v zahraničí.

Hlasovací lístky pro první kolo volb'v pÍczid<nl3 Česke l'epubJJly budoLL r'oLičůnrr'ra územi
nlěst}'se Ledenjce Liodány ncjpozději 3 dny přede dnem vo]eb. V piípadě, Že dojde kjejich
poškození nebo ztlátě' 1nůŽc volič poŽádat ve volební lnístl]osti olískovolj volehní konrisi o
\)dá]! ]ro\c kompletní sad) h]asovccích listkťl' Vo]ič můŽe požádat ze závaŽných, zej ]éna
zdrnrornich ,lůvotlů t]racl nlésLvse Ledenice a ve dnech voleb okskovou vo]ebni kolt'tjsi o
to. aby mohl hlasovat do pienósrré volební schránky mimo volebni mistt1ost a to pouze ve
svém volebním oksku' o přenosnou volebni schránku můževolič požádat piedenl na Uiadtr
n]ěstyse Ledenice osobDě, nebo na telelbnní čísle387 995 357'
Vcškeré informace o volbách naleznete na wcbových stránkách Ministeťstva vnitřa ČR
}l\lll.ml'cr.cz (informační servis volby). Yýsledky všech druhů voleb naleznete na
$ťborých slriinLách ccského \lati]\licklllo úřadu $ lr$.\ oll'\.(/

