
Oznámení 
o dob� a míst� konání voleb do Poslanecké sn�movny Parlamentu �R . 

 
 

Starosta Obce Tršice podle zákona �.247/1995 Sb. § 15 odst. 1,  o volbách do Parlamentu �R a 
dopln�ní n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�  

 
oznamuje: 

 
1. Volby do Poslanecké sn�movny Parlamentu �R  se uskute�ní : 

dne 25. �íjna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
dne 26. �íjna 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin 

 
2. Místem konání voleb: 

Ve volebním okrsku �. 1 
je volební místnost v Tršicích v obecní budov� �p.27, v sále Radnice  
pro voli�e, kte�í jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu v Obci Tršice, místní �ásti Tršice. 
Ve volebním okrsku �. 2 
je volební místnost v obecní budov� ve Vacanovicích �p. 23, 
pro voli�e, kte�í jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu v Obci Tršice, místní �ásti Vacanovice. 
Ve volebním okrsku �. 3 
je volební místnost v obecní budov� na Zák�ov� �p. 6, 
pro voli�e, kte�í jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu v Obci Tršice, místní �ásti Zák�ov. 
Ve volebním okrsku �. 4 
je volební místnost v obecní budov� ve Vacanovicích �p. 23, 
pro voli�e, kte�í jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu v Obci Tršice, místní �ásti P�estavlky.  
Ve volebním okrsku �. 5 
je volební místnost v obecní budov� v Hostkovicích �p. 24, 
pro voli�em, kte�í jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu v Obci Tršice, místní �ásti Hostkovice. 
Ve volebním okrsku �. 6 
je volební místnost v Tršicích v obecní budov� �p. 27, v sále Radnice, 
pro voli�e, kte�í jsou p�ihlášeni k trvalému pobytu v Obci Tršice, místní �ásti Lip�any. 
 

3. Voli�i bude umožn�no hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob�anství �eské  
Republiky (platným ob�anským pr�kazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem �eské republiky anebo cestovním pr�kazem). 

    Neprokáže-li uvedené skute�nosti n�kterým ze stanovených doklad�, nebude mu hlasování    
    umožn�no.  
 
4. Voli�i  budou dodány 3 dny p�ede dnem voleb do Poslanecké sn�movny Parlamentu �R     

hlasovací lístky.  
Ve dnech voleb m�že voli� obdržet hlasovací lístky p�ímo ve volební místnosti. 
 

V  Tršicích 10. 10. 2013                           Starosta Obce Tršice:  
                                                    Leona Stejskalová                     
                                                                                                                                                                                                                                 


