OBECNÍ ÚŘnO BRLOH
č.p. 69, 53501 Brloh
Spis, zn.,. 12022

Č,1,. OUB 12022

Vyřizuje: lng. Luboš Minařík
Tel: 608439486
E-mail: brb_npu@w]ryez
Datum: 5.9.2022

oznámení voličůmo době a místu konání voleb
do zastupitelstva obce Brloh a místníčásti Benešovice a volby do

Senátu Parlamentu čR ve dnech 23. a 24. záíi 2a22
V souladu s ustanovením § 29 zákona é. 49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 15 zákona é. 24711995 Sb., o
volbách do Parlamentu Českérepubliky a o změně a doptnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

informuji voliče,

že volby do zastupitelstva obce Brloh a místníčásti Benešovice a volby do Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční

v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:a0 do 14:00 hodin,
případnéll. kolo senátních voleb se uskuteční

30.áři a í. říina 2022, Pá í4:00 -22:00 hod., So

8:00 - 14:00 hod.

voliči hlasovací lístky pro případné ll. kolo senátních voleb obdržípřímo ve volební místnosti
(tyto

již nebudou dodávány do domácností).

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: Brloh čp. 69, 53501
Brloh (obecní úřad),
Voličům- občanůmČeskérepubliky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a
státního občanstvíČeskérepubliky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem Českérepubliky anebo cestovním průkazem,
Voličům- občanůmjiného členskéhostátu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání

jejich totožnostia státního oběanstvíjiného členskéhostátu Evropské unie, a to průkazem o povolení

k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na územíČeskérepubliky anebo
osvědčením o registraci (nový doklad osvědčujícípřechodný pobyt na územíČeskérepubliky).

Při volbách do Senátu PČR můžehlasovat pouze státní občan Čn1niroliv občan jiného ě]enského
státu EU).

Hlasovací lístky budou voličůmdodány do domácností nejpozději v útery 20. záři 2022, ve dnech
voleb voliči mohou tyto navyžádáníobdžet přímo ve volební místnosti.

V Brlohu dne 5.9.2022
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