
O Z N Á M E N Í 
 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje 
a Senátu Parlamentu České republiky volební obvod č. 11 Domažlice  

 
 

Starosta obce podle § 27 odst.1  zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně 
některých zákonů 
 

o z n a m u j e  : 
 

1. Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu České republiky, volební obvod č. 11  
    Domažlice,  se uskuteční 
 

  v pátek     dne   12.  října 2012    od 14.00   do   22.00 hodin 
  v sobotu  dne    13.  října 2012    od   8.00   do   14.00 hodin 
 
2. Místem konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu České republiky, volební  
    obvod č. 11 Domažlice 
 
    ve volebním okrsku č. 1 Bezděkov 
    je volební místnost  -  zasedací místnost hasičské zbrojnice Bezděkov čp. 235 
    pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu  v částech obce Bezděkov, Poborovice a Vítaná 
 
    ve volebním okrsku č. 2 Koryta 
    je volební místnost  - společenská místnost hasičské zbrojnice Koryta čp. 65 
    pro voliče , kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu   v částech obce Koryta, Tetětice a Struhadlo 
     
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky    
     (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), pokud má trvalý pobyt v obci   
     náležející do obvodu příslušného kraje. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,  
     nebude mu hlasování umožněno. Voleb do Senátu se mohou  zúčastnit pouze státní občané ČR   
     s trvalým pobytem v příslušném volebním obvodu. 
      
4. Voliči budou dodány hlasovací  lístky 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu.  
    Ve dnech voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební  
     místnosti. 
  
5. V  případě  konání II. kola voleb  do  Senátu se tyto uskuteční 
 
     v pátek dne      19. října 2012    od  14.00 hodin  do   22.00 hodin  a 
     v sobotu dne    20. října 2012    od    8.00 hodin  do   14.00 hodin. 
 
     Volič obdrží hlasovací  lístky pro II. kolo voleb do Senátu pouze ve volební místnosti ve dnech voleb.  
      
 
 
V Bezděkově dne 13.08.2012                            Josef Červený 
                                                                                           starosta 
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