OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU PARLAMENTU ČR
Starosta obce Chotěšov v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 odst.
1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1.
Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) se konají v pátek
dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do
14.00 hodin. Případné II. kolo voleb do Senátu bude 30. září 14.00-22.00 a 1. října 8.00-14.00
hodin.
2.

Místem konání voleb je 5 volebních okrsků:
 ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Chotěšov (Národní dům)
ul. Osvobozených politických vězňů 313 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Bezručova,
Čapkova, Dvořákova, Dobřanská, Hájovna, Hálkova, Hornická, Kollárova, Kotovická, Nerudova,
Osvobozených politických vězňů, Ořechová, Pionýrů, Plzeňská, Příčná, Revoluční, Slovanská,
Smetanova, Tylova, Týnecká, U Dráhy, Karolíny Světlé, bytový dům čp. 621 a 622 (Luční ulice)
 ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Chotěšov (Hasičská zbrojnice)
ul. U Zbrojnice čp. 70 pro voliče s trvalým pobytem v ulicích: Hatajova, Havlíčkova, Hřbitovní,
Jiráskova, Jungmannova, Ke Garážím, Klášterní, Klostermannova, Lesní, Luční, Máchova,
Mantovská,
M. Škardové, nám.1.máje, Nová, Nové sídliště, Ostrovní, Palackého, Sklepní,
Starý mlýn, Starý pivovar, U Hřiště, U Lávky, U Pumpy, U Rybníka, U Řeky, U Sakty, U
Školky, U Zbrojnice, Úzká, Vrchlického, Za Seidlem
 ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Mantov (KNIHOVNA - zasedací místnost)
Mantov čp. 97 pro voliče s trvalým pobytem v Mantově
 ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost Losina (Hasičská zbrojnice)
Losina čp. 29 pro voliče s trvalým pobytem Losiné
 ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost Hoříkovice (Hasičská zbrojnice)
Hoříkovice čp. 24 pro voliče s trvalým pobytem v Hoříkovicích a Týnci
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.
4.
Každému voliči budou dodány 2 dny před stanoveným dnem voleb do zastupitelstev obcí a
Senátu Parlamentu ČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet lístky i ve volební
místnosti.
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 30. září 2022
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V tomto případě obdrží voliči hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
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