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V Litíči, 25.7.2022, č.j.: OUL/438/2022

OZNÁMENÍ - VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
konané ve dnech 23. a 24. září 2022,
Starostka obce Litíč podle
- zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon“)
- vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001
sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,vyhláška“):
- Stanovuje podle § 15 odst.1 písm. d) zákona: minimální počet členů okrskové
komise: 6.
- Poskytuje informaci podle § 15 odst.1 písm. g) zákona, o počtu a sídle
volebního okrsku pro obec Litíč a místní část Nouzov:
1 volební okrsek, volební okrsek č. 1 - Obecní úřad Litíč, zasedací místnost,
Litíč 50, 54401 Dvůr Králové nad Labem, katastrální území Litíč.
- Jmenuje zapisovatelkou okrskové volební komise podle § 17 odst.6 zákona –
volební okrsek Litíč – slečnu Anetu Richterovou.
- Zveřejňuje oznámení podle § 29 zákona o době a místě konání voleb pro obec
Litíč a místní část Nouzov:
Volby do zastupitelstva obce se konají ve dnech: 23. září 2022 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem konání voleb
ve volebním okrsku je volební místnost na adrese: Obecní úřad Litíč, zasedací
místnost, Litíč 50, 54401 Dvůr Králové nad Labem, telefonní spojení do
volební místnosti – tel. 499 694 127.
- Oprávněnému voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství.
- Hlasovací lístky budou oprávněnému voliči dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Lenka Mužíková, starostka obce
Vyvěšeno:
Sejmuto:

