Obec Chrást
tř. Čs. odboje 133
330 03 Chrást, okres Plzeň-město

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 2022
Starosta obce Chrást podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Chrást se uskuteční

v pátek 23.9.2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin,
v sobotu 24.9.2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb do zastupitelstva obce Chrást
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v prvním patře Základní školy v Chrástu, nám. Čsl. legií 26, vpravo
od schodiště (přístup není bezbariérový) pro voliče bydlící v ulicích:
Bezovka, Budovatelů, Dolanská, Družstevní, Horní, Hutní, Ke Skupovně, Kolmá, Luční,
Májová, Mlýnská, Nádražní, nám. Čsl. legií, Plovární, Plzeňská, Pod Nádražím, Pod Školou,
Smědčická, Tovární, tř. Čs. odboje, U Školky, Uhelná, V Podlesí, Zahradní, Železniční, Žitná,
a v domech s čísly: E22, E33, 80, 94, E94, 106, E107, 109, 114, E119, E123, E125, E153,
242, 435;
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v prvním patře Základní školy v Chrástu, nám. Čsl. legií 26, vlevo
od schodiště (přístup není bezbariérový) pro voliče bydlící v ulicích:
9. května, Akátová, Benátská, Boční, Dlouhá, Habrovská, Krátká, Lipová, Na Jarově, Nad
Klabavkou, Nad Višňovkou, Nová, Ovocná, Pod Vilovou, Polní, Postranní, Průběžná,
Příční, Slunná, Široká, U Stadionu, U Trati, Úzká, V Prádle, Vilová.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o
cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu
nebo osvědčení o registraci), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí odebrat před hlasováním do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků samostatně.
V Chrástu dne 7.9.2022
Vyvěšeno na úřední desce (vč. elektronické): 7.9.2022
Svěšeno na úřední desce (vč. elektronické): 7.9.2022

................................................
starosta Ladislav Bohuslav

