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Oznámení o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Jiříkova
Na základě § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuji dobu a místo konání voleb:
volby do Zastupitelstva města Jiříkova se uskuteční dne
23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin,
v těchto volebních okrscích:
Volební okrsek č. 1 – sídlo: místnost v budově Klubu důchodců Jiříkov, Náměstí
č. p. 3, v přízemí vlevo
-

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Svobodova,
Máchova, Antonínova, Jiráskova, Oldřichova, Mánesova, 9. května, Šluknovská,
Tylova, Karlova, Františkova, Petrova, Jiřího, Štefánikova, Tyršova, Londýnská
(pouze č. p. 563/3), Čapkova, (pouze č. p. 812) a Náměstí.

Volební okrsek č. 2 – sídlo: budova Základní školy Jiříkov, Filipovská č. p. 680
(vchod do volební místnosti z ul. Moskevská)
-

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Moskevská,
Březinova, Filipovská, Pražská, Čapkova, Teplická, Rumburská, Mělnická,
Plzeňská, Hradecká, Liberecká, Kutnohorská, Brněnská, Londýnská
a Dvořákova.

Volební okrsek č. 3 – sídlo: Sokolovna TJ Sokol Filipov, Filipov č. p. 207
-

pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ul. Fibichova,
Zahradní, Pohraniční, Na Vyhlídce, Bezručova a ve Filipově.

Informace k hlasování
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) nebo státní
občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit dle § 4 odst. 1
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zákona č. 491/2001 Sb. Voličem je státní občan ĆR a státní občan jiného státu
(s trvalým či přechodným pobytem v obci a jemuž právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv),
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Zastoupení voliče jinou osobou není přípustné. Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství ČR nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni
na území ČR volit, nebude mu hlasování umožněno.
Ze závažných důvodů (zejména zdravotních) může volič požádat městský úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. Hlasovat může pouze v územním obvodu volebního okrsku. V tomto případě
vyšle volební okrsková komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
Ve volební místnosti po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacího lístku vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič hlasuje tak, že po opuštění
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Tomu, kdo se neodebere
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise volit
neumožní. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
anebo nemůže číst nebo psát, může byt v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič.

Michal Maják, v. r.
starosta města Jiříkova

