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Oznámení o době a místě konání pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky  

 
konané ve dnech 25.10.2013 a 26.10.2013 

 
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen volební zákon) 
 

Starostka obce Řícmanice 
o z n a m u j e 

 
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 

- v pátek dne 25.10.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a 

- v sobotu dne 26.10.2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je obecní knihovna v prvním patře budovy 
obecního úřadu Řícmanice, ulice Komenského č.p. 68, Řícmanice. 
 

3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým, nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem, nebo 
voličským průkazem). 

 
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o odvolení do přenosné volební 
schránky na telefonním čísle 545 227 567 nebo zejména ve dnech voleb na tel. čísle 724 35 25 27. 
Je možno požádat i ve dnech voleb, ale prosíme občany, aby se hlásili již před konáním voleb. 

 
Hlasovací lístky voliči obdrží do svých schránek v období od 21.10.2013 do 24.10.2013,  nebou-
li doru čeny např. z důvodu neoznačení domu č.p. či č.e.,  nebo chybějící či špatně označené 
schránky, obdrží volič hlasovací lístky ve dnech voleb přímo ve volební místnosti od okrskové 
volební komise.  
 
Při osobním převzetí na obecním úřadě je možno obdržet voličský průkaz do středy 23.10.2013 
do16.00 hod. 
 
V Řícmanicích,  10.10.2013 
                                                                             ………………………….. 
                                                                                   Ing. Lenka Lišková 
                                                                              starostka Obce Řícmanice 

 
Zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce: 
 
vyvěšeno dne: 10.10.2013  
sejmuto dne: 


