Volba prezidenta 2018
Oznámení pro občany
V lednu 2018 proběhne volba prezidenta republiky. Bude se konat pravděpodobně ve dvou
kolech, I. kolo proběhne ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo bude o 14 dní později,
tedy ve dnech 26. a 27. ledna 2018



Při volbě prezidenta republiky je možné volit na voličský průkaz v každé volební místnosti
na území ČR i na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR v zahraničí.
Od vyhlášení voleb volič může požádat o vydání voličského průkazu:
o v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 5.1.2018
o v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 5.1.2018
o osobně s vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazu do 10.1.2018
Městský úřad Strakonice nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od 28.12.2017, zašle
voličský průkaz na adresu uvedenou v žádosti nebo předá voličský průkaz osobně voliči –
při osobním požádání a předání voličského průkazu nemusí být úředně ověřený podpis
voliče.
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je přílohou.








Ve volebním okrsku č. 1 , v obci Sousedovice, je volební místnost na OÚ Sousedovice,
Sousedovice 23, 38601 Strakonice, telefon: 380 831 387. Volby se konají v pátek
12.1.2018 v době od 14,00 do 22,00 hodin i v sobotu 13.1.2018 od 8,00 do 14,00 hodin
Upozorňujeme všechny členy okrskových volebních komisí (dále OVK) delegované od
volebních stran i dodelegované členy starostou Sousedovic, že I. zasedání OVK se
uskuteční ve středu 19. prosince 2017 od 19,00 hodin na OÚ v
Sousedovicích. Členové budou pozváni na toto zasedání písemně. Účast členů je
povinná, neboť skládají slib a losuje se předseda a místopředseda OVK. Při neúčasti jak
na tomto I. zasedání OVK, tak i v každém volebním dni, se odměna krátí na základě
příslušné vyhlášky Ministerstva vnitra ČR. Důvody neúčasti nejsou rozhodné, tzn., že i
při řádné omluvě se odměna krátí a omluva se neuznává. Pokud se delegovaný člen
nemůže zúčastnit, je třeba toto nahlásit na tel. 380 831 387, nebo 724 189 596 nejpozději
do pondělí 18. prosince 2017. V případě nutnosti uvolnění ze zaměstnání na I. zasedání
OVK i na dny voleb je mzda členovi refundována.
Hlasovací lístky se budou roznášet do poštovních schránek voličů ve dnech 4.-7. ledna
2018.

VZOR ŽÁDOSTI
Obecní úřad Sousedovice
Sousedovice 23
386 01 Strakonice

Žádost o vydání voličského průkazu
(pro volbu prezidenta ČR, I. kolo 12.-13.1.2018 a II. kolo 26.-27.1.2018)

Jméno a
příjmení:…………………………………………………………………
…………
Datum narození:……………………………………………………………………………..
Trvalý pobyt:…………………………………………………………………………………
Číslo OP:………………………………………………………………………………………
* Voličský průkaz si vyzvednu osobně po 28.12.2017
* Voličský průkaz mně zašlete na adresu mého pobytu:……………………………………
………………………………………………………………………………………………….
*nehodící se škrtněte
………………………………….
Podpis voliče
Strakonice dne:………………………….

Od vyhlášení voleb volič může požádat o vydání voličského průkazu:
- v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče do 5.1.2018
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky do 5.1.2018
- osobně s vyplněnou žádostí o vydání voličského průkazu do 10.1.2018
Obecní úřad Sousedovice nejdříve 15 dní přede dnem voleb, tj. od 28.12.2017, zašle voličský průkaz na adresu uvedenou
v žádosti nebo předá voličský průkaz osobně voliči – při osobním požádání a předání voličského průkazu nemusí být úředně
ověřený podpis voliče.

