
Obecní úřad ve Vidči 
Vidče 96, 756 53 Vidče 

Oznámení o době a místě konání 
" , 

VOLBY PREZIDENTA CESKE REPBULIKY 

Starosta obce Vidče podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje: 

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční: 

I. kolo 

II. kolo 

v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin; případné 

v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb je ve volebním okrsku volební místnost Vidče č.p. 96 - kulturní dům. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb (9. ledna) hlasovací 
lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. V den voleb volič může obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Volič muze ze závažných, zeJmena zdravotních důvodů, požádat OÚ Vidče (tel. 
57f 655 010), a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost do přenosné volební schránky. 
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6. Volič může požádat o vydání voličského průkazu. Způsob a podmínky vydání voličského 
průkazu jsou uvedeny v§ 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů. O vydání voličského průkazu lze požádat 

v kanceláři evidence obyvatel, OÚ Vidče, Vidče 96. 

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem , je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje k volbám ve dnech voleb 
v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popř. zvláštním volebním okrsku 
vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. 

7. V prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru 
vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební 

schránky. 

Ve Vidči dne 21.12.2017 

Mgr. Pavel Drda 

starosta obce Vidče 

" 

Dat. schránkn : 8qjbrsm 
lČ'O: 00304433 

tel. : 57 1 655 010 ť-mail: obec„asidce.cz 
'--

KB, č. účtu: 41 20851/0 100 


