
Votby do Zastupitelstva obce Či.ta
konané ve dnech 23.a24.záíí2022

Informace o sídle a počtu volebních okrsků

lnformace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. g) zákona ě. 49112001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonů,ve znéní pozdějších
předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována
pro volby do Zasblpitelstva obce Čistá, konané ve dnech 23. a24. záíí2022, o
počtu a sídle volebních okrsků.

Počet okrsků : 1

sídlo volebního okrsku č. 1 : zasedací místnost obecního úřadu o Či.té

čista l95,2g4 23

v Čisté dne 4.8.2022

Zďeněk Tyšer
starosta obcey ;W
Zveřejněno na úřední desce: 4.8.2022



* obecní úřad: Čistá, č.p. l95, 2g4 23 * tel,: 326 303 221 , fax: 326 303 221* info@obeccista.cz

OZNÁMENÍ O DOBĚ nUÍSrĚ KONÁXÍVOLEB

V souladu s ust. § 9 zákona ě. 49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
něktených zákont, ve zněni pozdějších předpisů

Oznamuji:

Volby do zastupitelstva obce Čistá se uskuteční

. v pátek23.9.2022 od 14,00 hodin do22,00 hodin
a

. v sobotu24.9.2022 od,8,00 hodin do 14o00 hodin.

1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místností -zasedací místnost

Obecního úřadu, Čistá 195, 2g4 23 Čistá, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu -tedy Obec ČtrU.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České

republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na izemí České

republiky.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky, V den voleb

volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České

republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na územi České

republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním

pasem České republiky, jcle-li o cizince,průkazenr o povolení pobytu,

V Cisté dne 5.8.2022 Zdeněk Tyšer
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starosta obce
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Volby do Zastupitelstva obce Čista
konané ve dnech 23. a24. záíí2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

obecníúřad Čistá
čistá l95, 294 n čistá

Zďenék Tyšer
starosta obce Čistá

Dne:3L.7.2022

V souladu s ustanovením § 54c odst. lpísm. ď) zákonaě.4gll2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění někteqich zákonů,ve znéni
pozdějších předpisů,

stanovuji

pro volby do Zastupitelstva obce Čistá, konané ve dnech 23. a24. záIí2022,
minimální počet členů okrskové volební komise takto:

okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 je 6ti - členná

y ffi
*Wffi
\% \-j,/ §/
\rr*orgÝ



Volby do Zastupitelstva obce Čistá
konané ve dnech 23. a24. září2022

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

V souladu s ust. § 15) odst. 1 písm. f) ve spojení s ustanovením § 17 odst. 6 zžkonač.49Il200I
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některlých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,

JmenuJl

paní Lucii Ulmanovou, trvalý pobyt Čistá 85,

zapisovatelkou okrskové volební komise pro volební okrsek č.
se sídlem Čistá 195,

pro volby do Zastupitelstva obce Čistá,

které se budou konat ve dnech 23 . a24. záíi2022.
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V Čisté dtte 4.8.2022
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