oZNÁ},ENÍ VOLIČÚM

Informace o volbách do Poslanecké sněmor.ny Parlamentu Českó republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu českérepubliky s€ uskuteční ve dnech
pátek 25. říjn4 2013 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 26. října 2013 od 08.00 do 14.00 hodin
Seznam volebních okrsků na územíměsryse Ledenic€
č. l - Ledenice

č. 2 -

Zborov

místo konání voleb

společenská místnqst v Domě s pečovatelskou službou Ledenicích
adresa: Ledenice' Skolní čp. 588
(mezipatro _ bezbariéÍový přístup ýÍahem)
(pro voliče z Ledenic a RůŽova)

požimízblojnice ve Zborově
adresa: Zborov čp. l02 ( l.poschodí)
(pro voliče ze Zborova)

č. 3

- ohťrzení

ě- 4

_ z^liny

poŽámí zbrojnice v

okazení

adÍesa: ohazení čp. 48 ( přízemí )
(pro voliče z obrazení a ohrazeníčka)

kultumí zďízení v Zalinech
adresa: Zaliny čp. 43 ( přizemí )
(pro voliče ze Zalin)

Voliěem je státní občan Českérepubliky, kteý alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
' voličsképrůkazy: ode dne lahlášeni voleb tj. od 28.8'2013 mohou voliči požádat o vyďíní
voličskéhoprukazu. Volič rrůžepožiÁat písemÍl;ýmpodáním. Žádost o vydání voličského
prťrkazu je možnépodat osobně na podatelně Uřadu městyse Ledenice, Náměstí 89,
v pracorrní době uřadu, neipozději do 23. Íijna 2oI3 (středa) do 16.00 hodin. ŽÁAost lze
doÍučitpoštou nejpozději do 18. říjn.2013 (pátek)' Tato žádost musí bý opatřena uředně
ověřen;Ím podpisem žadatele o voličský průkaz' Žridost je možnézaslat i v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronick]Ím podpisem voliěe na tuto e-mailovou adlesu:
radniceí4)ou']edenice'cz, nebo prosťednicMm datové scbrrínky. Formulář žádosti o \Ydání
voličskéhoprukazu naleznete na webových striinkách wu w']cdenjce'cz (formuláře). Voličský
prukaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebnim okrsku na územi ceské republiky
nebo v jrkémkoli zvláštním volebním okrsku v zahřaničí.

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmor.rry Českérepubliky budou voličůmna
územíměstyse Ledenice dodríny nejpozději 1 den přede dnem voleb. V případě, že dojde
kjejich poškození nebo ztrátě, múževolič poŽidat ve volební místnosti okskovou volební
komisi o vydrínínové kompletní sady hlasovacích lístků.Volič Íl\ižepožAóat ze závažných,
zejména zdravotrrích důvodůUřad městyse Ledenice a ve dnech voleb okskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schrrinky mimo volební místnost a to
porrze ve svém volebním oksku. o přenosnou volební schránku můŽe volič požádat předem
na Uřadu městyse Ledenice osobně, nebo na telefoÍmím ěísle 387 995 357'

veškoré informace o volbách nrleznete na webor.ých stránkách Ministerstva vnitra čR
\ťlťw'mvcr.cz (inforrnrčníservis - volby). Výsledky všech druhů voleb nalezn€t€ na
webor.ých stránkóch ceského státistického úřadu vrww.volby.cz
Za Úřad městyse Ledenice Jana Fuková

