OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České
republiky
I.

Starostka obce Žerotín podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volba prezidenta
České republiky se uskuteční v Žerotíně v těchto dnech:

12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin (pátek)
a
13. ledna 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin (sobota).
I.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve vestibulu kulturně
společenského zařízení, Žerotín 13.
II.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby (9. 1. 2018) hlasovací
lístky. V případě jejich ztráty či poškození obdrží volič nové hlasovací lístky přímo ve volební
místnosti.
III.
Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den volby dosáhl věku 18
let, u kterého nejsou překážky ve výkonu volebního práva a to zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního
práva. Po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky je
voliči umožněno hlasování.
IV.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po obdržení prázdné úřední obálky,
popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku
do úřední obálky ve volební místnosti a vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tento
hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky volič vloží úřední obálku
s vybraným hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
V.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto
prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.
V případě, že volič nemůže sám vložit hlasovací lístek do úřední obálky pro tělesnou vadu
anebo nemůže číst nebo psát, může být s ním v prostoru určeném pro vložení hlasovacího
lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem
vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky. Za voliče, který není schopen vložit

úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však
člen okrskové volební komise.
VI.
V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat Městský úřad
Šternberk nebo ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Telefonní čísla na Obecní úřad Žerotín pro nahlášení požadavku na zajištění přenosné
volební schránky: 603 113 999.
VII.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
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