Obecní úřad Žleby
Zá m e c ké n á m ě s t í 67 , 2 8 5 6 1 Žl e b y
www.ouzleby.cz, podatelna@ouzleby.cz

Oznámení o době a místě konání voleb
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1.Volby do zastupitelstva obce Žleby se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2.Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na adrese: Ke Hřišti čp. 429 , 285 61 Žleby,
(mateřská škola) pro voliče bydlící ve Žlebech, v ulicích : Ke Hřišti, U Parku, Ronovská, Na
Kopci, Na Malé obci, Ke Mlýnu, Vinařská, Školní, Komenského, K Budám, Nábřežní, Za
Šumavou, Obránců míru, Příčná, Husova, Na Vranině, U Palouku, Jiráskova cesta, Mládežnická.
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost na adrese: Zámecké náměstí čp. 67, 285 61 Žleby,
(obecní úřad) pro voliče bydlící v Markovicích a ve Žlebech v ulicích: V Borovičkách, Ke Hrázi,V
Chalupách, K Zehubům, Za Lihovarem, Družstevní, Zahradní, Havlíčkova, Žižkova, V Zátiší,
Zámecká, Na Vyhlídce, U Studánky, Polní, Na Valech, Na Kavně, Zámecké náměstí, Severní a Na
Stráni.
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost na adrese : Zehuby čp. 6 (hasičská zbrojnice), 286
01 Čáslav, pro voliče bydlící v Kamenných Mostech a Zehubech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Ve Žlebech dne 18.9.2018
Vladimír Šindelář,
starosta obce Žleby
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