MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí

Č.j.: MERJ 2196/21/TAJ
V Rájci-Jestřebí dne 10.09.2021

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starostka města Rájec-Jestřebí podle ustanovení § 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 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 08. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 09. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Volby proběhnou ve volebních místnostech v 5 volebních okrscích.
Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je místnost v Sále K-áčko na Komenského ulici č. 621
pro voliče z ulic: Fügnerova, Horní, Hradisko, Komenského, Budovatelů, Krátká,
náměstí Míru, Na Vyhlídce, Pionýrská, Šafranice, Taufrova, V Úzkých,
V Úvoze, Hřbitovní, Nad Skalou
v okrsku č. 2
je místnost v budově základní školy Rájec na Školní ul. č. 446
pro voliče z ulic: Nová, Erbenova, Fučíkova, Havlíčkova, Jurkova, Lesnická, Ol. Blažka –
část Rájec, Spešovská, Sportovní, Školní, Blanenská
v okrsku č. 3
je místnost v budově školy v Jestřebí na ul. 9. května č. 72
pro voliče z ulic: Ol. Blažka – část Jestřebí, 9. května, Luční, Hybešova, B. Němcové,
Na Hrázi, V Humnech, V Zahradách, Lesní, náměstí 1. máje,
Vrchlického, Tichá, Jiráskova, Na Rybníčku, Jana Stříže
Telefon
516 432 014

Bankovní spojení
19-2324-631/0100

IČO
00280836

e-mail :
podatelna@rajecjestrebi.cz

v okrsku č. 4
je místnost v obecní budově č. 77 v Holešíně
pro voliče z Holešína
v okrsku č. 5
je místnost v obecní budově č. 50 v Karolíně
pro voliče z Karolína
3. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:










Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky.
Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží volič od okrskové volební
komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá za
chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého
seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a ve
dnech voleb 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. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování.

Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starostka

Zveřejněno na úřední desce dne: 10.09.2021
K sejmutí z úřední desky dne:
11.10.2021
Sejmuto:
Telefon
516 432 014

Bankovní spojení
19-2324-631/0100

IČO
00280836

e-mail :
podatelna@rajecjestrebi.cz

