OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta města Bor podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e:
1.

volby do zastupitelstva města Bor se uskuteční ve dnech:

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 24. září 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Základní škola Bor, Školní 440
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v ulicích Borská, Ke Skalkám, Krátká, Luční, Luženská, Nábřežní, Okružní, Přimdská,
Školní, U stadionu

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Zámek Bor, Plzeňská 259
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v ulicích 5.května, Finská, Malé náměstí, Na výsluní, Nádražní, náměstí Republiky,
Osvobozená, Pivovarská, Plzeňská, Požární, Pražská, Příční, Revoluční, Ruská, Rybářská,
Sadová, Sokolská, Strážská, U brány, U trati, Vítězná, Zahradní

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Městské kulturní středisko Bor,
náměstí Republiky 575
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezděkov, Boječnice, Borovany, Čečkovice, Damnov, Doly, Hlupenov, Holostřevy, Kosov,
Kurojedy, Lhota, Lužná, Málkovice, Malovice, Muckov, Nová Hospoda, Nový Dvůr,
Ostrov, Skviřín, Velká Ves, Vysočany.
3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky popřípadě státní občanství státu, jeho občané jsou oprávněni volit na
území ČR.

4.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Občan jiného
členského státu Evropské unie, který je zapsán ve výpisu z dodatku stálého seznamu
voličů, tudíž je oprávněn volit na území ČR, prokáže totožnost průkazem o povolení
k pobytu občana EU nebo potvrzením o přechodném pobytu. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

5.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů, a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého
seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

6.

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

7.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

8. Volič může požádat ze zdravotních důvodů Městský úřad Bor a v den voleb OVK o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku.

V Boru dne 02.09.2022

Vyvěšeno na úřední desce: 02.09.2022
Svěšeno:
26.09.2022

Ing. Petr Myslivec v.r.
Starosta města Bor

