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oZNÁnrnxÍ
o době a místě konání pro volby do

Po SLA|{E cxÉ sNĚM o\T',{Y PARLAMENTU ČE sxÉ REPUBLIKY

Starosta obce Lutín pod1e $ 15 odst. I zákona č. 247lI995 Sb', o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalŠích zékontt

oznamuje:

1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 25. října 2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a

26. Ííjna 2013 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Místem koniání voleb:
ve volebním okrsku č. 1
já volební Áístnost: Auh ZŠ LutÍn - Št otoi ul. č. 80
pro voliče s adresou místa trvalého pob}'tu v ulicích: Břizová; Jana Sigmunda;
K Sídlišti č. p. 111, l45;K Tratio Na Zábraní; Na Záhumení; Olomoucká;
Pohoršov; Růžová č.p. 148, 149,t82,183, 184' 185; Slatinická; Skolní;
Třebčínská; U Kapličky; U Mlýnku; U Parku; Za Rybníčkem; Zahrádky.

ve volebním okrsku č. 2

3. *|éu"i -i't*st: Auta zŠratrrr-- Štoh'í ul. č. 80
pro voliče s adresou místa trvalého pobyru v ulicích: K Sídlišti č.p. I79 - L8L, 193,2041'
Na Sídlišti č.p. 205 _ 2081' Růžová č.p. 151 _ 164, 167 _ 170, 173 - 178, 192.

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost: AuIa ZŠ LutÍn - Št otní ul. č. 80
pro voliče s adresou místa trvalého pobyťu v ulici: Na Sídlišti č.p. 280 _296.

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost: Kulturně společenské zařízenív Třebčíně č. 109
pro voliče s adresou místa trvalého pobýu v Třebčíně.

Právo volit má státní občan ČR, kteý alespoň ve druhý den voleb dosáhlvěku nejméně 18 let.

Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokaže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (p.latnym občanským průkazem, nebo cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem CR anebo cestovním průkazem).
NeprokáŽeJi uvedené skutečnosti stanovenými doklady' nebude mu hlasování
umoŽněno. Volič, ktery se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
prtkaz odevzdat OVK.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obďržethlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič může ze závažných, zejména zdtavotnich důvodů požádat obecní uŤad a ve dnech konání
voleb volební okrskovou komisi o to, abymohlhlasovat mimo volební místnost. Pro zajištění
hladkého pruběhu voleb žádáme občany, aby se do seznamu občanů, kteří budou hlasovat do
přenosné urny, nahlásili nejpozději 1 den přede dnem voleb.

Antonín Bábek
starosta obce
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V Lutíně dne 25. zaří2013


