
OBEC  LUTÍN
Školní č.p. 203, 783 49  Lutín

__________________________________________________

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

      Starosta obce Lutín podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 
prezidenta České republiky a o změně některých zákonů

oznamuje:
II.kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech:

25. ledna 2013 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
26. ledna 2013 od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Místem konání voleb:
            ve volebním okrsku č. 1
            je volební místnost: Aula ZŠ Lutín - Školní ul. č. 80 
            pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Břízová; Jana Sigmunda; 
            K Sídlišti č. p. 111, 145; K Trati, Na Zábraní; Na Záhumení; Olomoucká; 
            Pohoršov; Růžová č.p. 148, 149, 182, 183, 184, 185; Slatinická; Školní; 
            Třebčínská; U Kapličky; U Mlýnku; U Parku; Za Rybníčkem; Zahrádky. 
            ve volebním okrsku č. 2
            je volební místnost: Aula ZŠ Lutín - Školní ul. č. 80 
            pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: K Sídlišti č.p. 179 – 181, 193, 204; 

 Na Sídlišti č.p. 205 – 208; Růžová č.p. 151 – 164, 167 – 170, 173 – 178, 192. 
            ve volebním okrsku č. 3
            je volební místnost: Aula ZŠ Lutín - Školní ul. č. 80 
            pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulici: Na Sídlišti č.p. 280 – 296.           
             ve volebním okrsku č. 4
            je volební místnost: Kulturně společenské zařízení v Třebčíně č. 109 
            pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Třebčíně.

Právo volit
Právo volit prezidenta České republiky má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a 
státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do 
volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební 
komisi. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech volby 
prezidenta okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Hlasovací lístky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby 
prezidenta ČR ve volební místnosti.

V Lutíně dne 14.1.2013                                                                       
                                                                                            Antonín Bábek
                                                                                              starosta obce
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