OZNAMENI VOLICLM

lnlortnace o rolbě prezidenta Ceske republik5
Dťuhé kolo volby prezidcnta českó republiky se uskutečÍívc dnech
pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 26.ledna 2013 od 08.00 do 14.00 hodin
volební okrskJ'' Ira územíměsr}_se Ledcnice
č. 1 - Ledenice

v:telskou služborr
olečenská n stnosl !
čp.588
adresa: Ledenice, Ško1ni
(rnezipatro - bezbaliérový piístw výahcm)
(pro voliče z Ledenic a Rťržova)

č' 2 - zboÍoý

požarní zbrojnice ve Zborově
adrcsa: Zbolov čp' 102 ( 1-poschodí)
(plo voliče ze Zborova)

č. 3 _

požáni zbrojnice v ohrazení
adlesa: ohra7ení čp. 48 ( piízemí)
(pro voliče z oh,razení a olŤa7cnička)

ohrazení

t. I - Zaliny

kultrLní zďízení r' Za]ir'rech
adresa: Za1iny čp' 43 ( přízení )
(pro r'o1ičc ze Zalin)

Voličem je státní občan Českérepubliky' který alcspoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let'
Ve druhém kole volby prezidcnta ČR mťlŽe voljt i občan' kteq' alespoli druhý den konání
dru1rÓho kola vo1by dosáhlvěku 18 let'
voličskó Drúkazv: ZJclost o l t'dáni vo]ičskélropfůkazu pro volbB prezidenta je možnó podat
osohnt na oodatelne L]rl.lu nlčsLr sc L<Jenice. Náměstí 89' v pracovní dobč ťlřadu, nejpozději
2013 do
do 23.ledn;2013 do l6.00 hodin' Žádost Lze dofučit poštou nejpozdčji do 18'ledna
o vo]ičský
16.00 hortin. Tato Žádost musí bjt opatřena ilředně ověřcným podpisem žadate]e
elcktronickým
průl<az. Žádost.ie možnézaslat i v eLektrorrické podobě podepsané uznávaným
pťostied1ictvím
ncbo
r'adnicciOou'ledenice'cz,
iodpisen volič'e na tuto e-nailovou adresu:
náleznele na
clatové schlánky. FornrLrlář žádosti o vydáni voličskéhoprťůazupt'o 2' kolo
|{ hlasováni
ivebou1ch str,ííá.h liq'"u']edenice.c' (forrnuláie)' voličský průkaz opravňuje
jakémkoli
z}'láštnim
Y
v jakémko|i nol"br,iro okr',ku na územíčeskérepubliky nebo
Yolebnínl okřsku v zahřaniči.
na
Hlasovací lístky pro tlruhé kolo vo|by préZidenta Českérepubliky budou voličům
příslušnémvolebním
,i'".i -l..y_r" i"o"nice k dispozici přímo ve Yolcbní místnoýi Y cliil'odů
Úřacl něstyse
v"llt nrůŽe požádat ie zállžlých. zejména zdravolních
přenosné
"r".t".
i"J".i." u "" dnech voleb okrskovou volebrri komisi o to' aby mo1r1 hlasovat C)dopl'cnosnoll
oklsku'
volební sohránky nlimo volební místnost a to pouze ve svém volcbnínr
osobně' ncbo na
uoicbni sc1l.rn]<u můževoljč požádat předcm na Úřadu nčstyse Ledenicc
c elolÚ'|_ Čl'le J87 oq5 J(7'
Ynitť' cR
veškeřé informace o Ýolbách naleznete na \rebových stťánkách Ministefstva
nal€znete na
rr'rv\!,'mvcr.cz (informačÍísen'is - volby). Výsleclky všech druhů r'oleb
*"EG"t']t-i''m"n českéhostltistického úřadu wrr'w'volby'cz

