
Starosta obce Albrechtice v souladu s ustanovením  § 27 odst. 1 zákona  

č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 

zákonů, v platném znění, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu ČR v platném znění  oznamuje: 

  

1.      Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR  

          se uskuteční  

            v pátek dne 7.10.2016  od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

            a v sobotu  dne 8.10.2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.  

2.      Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu                                                                                                                                                                            

         Parlamentu ČR ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost v I. patře budovy                 

         čp. 145   Obecní úřad  Albrechtice 

3.      V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se budou volby 

         konat ve dnech 14.10.2016 od 14.00 do 20.00 hodin a 15.10.2016 od 8.00 do   

         14.00 hodin. 

3.      Právo volit do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního 

obvodu kraje, v případě voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR do  volebního obvodu   

č. 46 Ústí nad Orlicí. 

4.      Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva 

Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR hlasovací lístky.  Ve dnech voleb 

volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. V případě konání II. kola 

voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR obdrží hlasovací lístky voliči pouze ve volební 

místnosti , nebudou již dodávány do domácností. 

5.     Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 

České republiky) 

6.      Každý volič   se před hlasováním musí odebrat do prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise neumožní hlasování. 

 

V Albrechticích  dne 14.9.2016 

 

 

 

                                                                                        Ing. Jaroslav Novák, starosta obce 
Obecní úřad Albrechtice 
Č.j. OBAL 432/2016       

Vyvěšeno: 14.9.2016        

Sejmuto:  


		2016-09-14T10:50:49+0200
	Ing.  Jaroslav Novák




