Obec Bruzovice
Bruzovice č.p. 214
739 36

V Bruzovicích dne 17. 9. 2020

Oznámení
o době a místě konání voleb
Starosta obce Bruzovice podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční:
v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost v budově Obecního úřadu v Bruzovicích, zasedací místnost
Bruzovice č.p. 214, Bruzovice pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci
Bruzovice.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každý volič
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do
zastupitelstva kraje hlasovací lístky. Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
6. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne
9. 9. 2020 se všem osobám nacházející se ve vnitřních prostorách staveb,
mimo bydliště nebo místo ubytování, zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
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7. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá
předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a
důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.
8. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad
Bruzovice a ve dnech voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, pouze však v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena – s výjimkou
voličů v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID19 (dle zákona
č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování do zastupitelstev krajů
v roce 2020).

Pavel Neděla
starosta

Evidenční číslo písemnosti: 43/2020
Vyvěšeno dne: 17. 9. 2020
Sejmuto dne:
Shodně zveřejněno v elektronické podobě.
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