Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem
Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 569, PSČ 739 13, IČ 00296856,
tel. 556 850 154, ID: i8cbdbu, e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz

OZNÁMENÍ
o počtu a sídle volebních okrsků a o době a místu konání volby
Starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
Obec Kunčice pod Ondřejníkem tvoří jeden volební obvod se dvěma volebními okrsky.
1. Volby do zastupitelstvem obcí se uskuteční ve dnech:

23. září 2022 (pátek) od 14.00 do 22.00 hodin
24. září 2022 (sobota) od 08.00 do 14.00 hodin
2. Sídlo volebního okrsku a místo konání voleb:
Volební okrsek č. 1
• Sídlo volebního okrsku č. 1 - dolní a střední část obce po p. Janáče, p. Pustkovou až
po Hospůdku na Maralovém kopci č.p. 372.
• Místo konání volby (OVK č. 1) - Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 569 (budova
obecního úřadu - prostory velké zasedací místnosti)
Volební okrsek č. 2
• Sídlo volebního okrsku č. 2 - horní část obce od vodních nádrží u areálu TJ Sokol.
• Místo konání volby (OVK č. 2) - Kunčice pod Ondřejníkem, č.p. 569 (budova
obecního úřadu - prostory malé zasedací místnosti)
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
4. Voličem je občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky. Požadavky na návštěvu členů
okrskové volební komise můžete zasílat na e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz, nebo
kontaktovat tel. č. 556 850 154.
V Kunčicích pod Ondřejníkem dne 29.06.2022
Mgr. Michaela Šebelová
starostka obce

