MĚSTO DUBŇANY
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ, konané dne 5. a 6. 10.2018

Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany

OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Dubňany
************************************

STAROSTA MĚSTA DUBŇANY
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. VOLBY DO ZASTUPTELSTVA MĚSTA DUBŇANY SE USKUTEČNÍ:

v pátek 5. října 2018
v sobotu 6. října 2018

od 14.00 hodin
od 08.00 hodin

do 22.00 hodin
do 14.00 hodin

2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB JE:
Okrsek číslo: Sídlo:
Základní umělecká škola Dubňany, ulice Komenského čp. 282 – dle volební mapy a čp.
Základní škola Dubňany, ul. Hodonínská čp.925 - dle volební mapy a čp.
Mateřská škola II Dubňany, ul. Ke Koupališti čp. 1500 - dle volební mapy a čp.
Městský úřad Dubňany – obřadní síň MěÚ, čp. 1149 - dle volební mapy a čp.
Dům s pečovatelskou službou, ul. Hornická 602 - dle volební mapy a čp.
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3. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18
let, a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu ve městě Dubňany.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o
povolení k pobytu). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

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

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Do které volební místnosti půjdete volit, zjistíte v příloze tohoto dokumentu, nebo na vývěskách:
-

Potraviny Jednota - vrchní konec
Potraviny Bala (Pichler)
Potraviny PRAMEN
Potraviny Jednota – sídliště
Potraviny ENAPO - dolní konec (Chytil)
Potraviny Jarohněvice
Informační tabule Horní Huť

- Dům služeb „U Váhy“
- Městský úřad Dubňany
- KIC Dubňany
- Zdravotní středisko

František Tříska v.r.
starosta Města Dubňany
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