OBECNÍ ÚŘAD DĚTŘICHOV
U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
Starosta obce Dětřichov u Moravské Třebové podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční
dne 02.10.2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 03.10.2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na adrese Dětřichov
u Moravské Třebové 82 (zasedací místnost OÚ) pro voliče přihlášené k trvalému
pobytu v Dětřichově u Moravské Třebové.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasováni
umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským
průkazem pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, může na tento ve dnech
voleb hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje.
6. Informacemi pro voliče ohledně protiepidemických opatření:
- žádáme voliče, aby použili dezinfekci u vchodu do volební místnosti,
- do volební místnosti může volič vstoupit pouze se zakrytými ústy a nosem (pokud se
výjimečně dostaví volič bez ochrany dýchacích cest, bude mu volební komisí
poskytnuta jednorázová rouška),
- doporučujeme voličům, aby přednostně používali vlastní propisovací tužky (pokud
volič nebude mít vlastní propisku, poskytne mu ji komise).

V Dětřichově u M.T. dne 15.09.2020

………………………………………
Pavel Buriánek
starosta obce
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Úřední hodiny: pondělí 16 - 18
Tel.: starosta: 607 020 707

účetní: 732 588 810

