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Stanovení minimálního počtu členů volební komise
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
Zveřejnění oznámení o době a konání voleb v obci

V Bělči dne 17. září 2013

Věc: Stanovení minimálního počtu členů volební komise, poskytnutí  informace o počtu a sídle volebních 
okrsků, vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů, z  veřejnění oznámení o době a konání voleb v obci  
Č.j.: OB/OU/2013/014/3

Dle § 14c písmeno c)  zákona číslo 247/1995 Sb. o  volbách do Parlamentu České republiky a  o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 
2013 (dále jen zákon) s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku,

stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise na 5 členů.

Dle § 14c písmeno f) zákona, zveřejňuji informace o počtu a sídlech volebních okrsků takto:

v obci Běleč je 1 volební okrsek – volební okrsek č. 1, v přízemí budovy 
obecního úřadu v Bělči č.p. 22.

Dle § 16 odstavce 1 zákona, vyhrazuji plochu

pro vylepení volebních plakátů – dřevěná plakátovací plocha na návsi v Bělči.

Každá politická strana zde může vylepit 1 plakát do formátu A2 a to tak, aby nepřekryl žádný jiný plakát.

Dle § 15 odstavce 1, zveřejňuji oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje v obci.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat
v přízemí budovy obecního úřadu v Bělči č.p. 22
v pátek 25. října 2013 od 14:00 do 22:00 hodin,
v sobotu 26. října 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.

Upozorňuji voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky.

Stanislav Šmejkal
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................


