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Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do zastupitelstev   obcí ve
dnech 23. a 24. září 2022.

V souladu se zákonem  č. 491/2001 Sb., (§ 29 zákona) o volbách do zastupitelstev
obcí  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  (dále  jen  „zákon“),  -
vyhlášky  č.  59/2002  Sb.,  o  provedení  některých  ustanovení  zákona  č.  491/2001  Sb.,  o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „vyhláška“), OZNAMUJI:

- dobu konání voleb,  pátek   23. září 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod., 
                                          sobota 24. září 2022 od 08:00 hod. do 14:00 hod.
 -     místo konání voleb, obecní úřad (OÚ) Hradiště, Hradiště 36 (po vstupu do  

budovy OÚ,  první dveře vlevo).

 
                                                                      Ing. Pavel Šubrt
                                                                      starosta obce v. r. 
                                                                  

Upozornění
Upozorňuji   voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České
republiky  nebo  státní  občanství  státu,  jehož  příslušníci  jsou  oprávněni  na  území  České
republiky volit podle § 4 odst. 1.

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za
předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li
se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této
obci, přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se
volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území
nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, dosáhl věku nejméně 18
let a jemuž právo volit  přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a
která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič").
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