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OZNÁMENÍ 

 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE LÍŠNÝ 

  

 

Starosta obce Líšný zveřejněním v místě obvyklým 

oznamuje: 

 

1. Volby do Zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech: 

pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin sobota 24. září 2022 od 08.00 do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb    

Ve volebním okrsku č. 1  je volební místnost: 

Jiráskova lidová knihovna, Líšný 2. díl č. p. 60, přízemí 

pro všechny voliče bydlící v Líšném 1. díl; Líšném 2. díl a na Libentinách. 

3. Voliči bude umožněno hlasování po té, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který volí na platný voličský 

průkaz, předloží tento průkaz spolu s průkazem totožnosti. Neprokáže-li volič uvedené 

skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Upozorňujeme proto 

voliče, aby včas zkontrolovali platnost svých průkazů totožnosti. 2 

K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je volič povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

Každý volič je povinen odebrat se před hlasováním do prostoru určeného pro úpravu 

hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.  

Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí 

hlasovat, nechť se přihlásí na tel. č. 483 392 765 nebo e-mailu sekretariat@lisny.cz, případně 

mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve dnech voleb přímo ve svém volebním okrsku, a budou 

navštíveni členy okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou.  

Hlasovací lístky budou občanům města doručeny nejdéle 3 dny před dnem voleb podle adresy 

trvalého pobytu, ve dnech voleb budou k dispozici ve volebních místnostech. Pro voliče, kteří 

mají veden trvalý pobyt na adrese Obecního úřadu Líšný, Líšný 2. díl č.p. 60, jsou hlasovací 

lístky připraveny k vyzvednutí u starosty. 

 

Ing. Jiří Mikeš, starosta obce 
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