MĚSTO SOBOTKA
Městský úřad Sobotka
Boleslavská 440, 507 43 Sobotka
E-mail: urad@sobotka.cz, tel. 493 544 381, ID schránky: p2wbqb6

č.j.: MUSO 2493/2020/ST/77.3/S5
spis.zn: MUSO 2046/2020/ST/77.3/S5

V Sobotce dne 11. 9. 2020

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Starosta města Sobotky podle ust. § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1) Volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční:

v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin;
2) Místo konání voleb v Sobotce:
OKRSEK č. 1
tel: 776 830 662 OKRSEK č. 2
tel: 724 272 706
Boleslavská 440 - budova MěÚ
Boleslavská 440 - budova MěÚ
pro voliče s trvalým pobytem:

pro voliče s trvalým pobytem:

Sobotka, části: Čálovice
Staňkova Lhota
Stéblovice

Sobotka, části: Kdanice
Lavice
Spyšova
Trní
Zajakury

část Sobotka, ulice: Boleslavská
Březenská
Černínská
Humprechtská
Jeřábkova
Jičínská
Lípová
Na Benešově
Na Celné
Na zadní cestě
Na Závisti
Nádražní

část Sobotka, ulice: Baštecká
Bezručova
Fügnerova
Jarmily Glazarové
Krátká
Malé náměstí
Ořechová
Pod uličkou
Příčná
Raisova
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OKRSEK č. 1

OKRSEK č. 2

náměstí Míru
Novoměstská
Pod Humprechtem
Předměstská
Turnovská
U stadiónu
U škrobárny
Úzká
Úžlabina
Za poštou
Za školou
část Sobotka, č.p.: č.p. 243, č.p. 274, č.p. 275

Spyšovská
Šafranice
Šolcova
Špálova
Tyršova
U sklárny
Zahradní

3) Prokázání totožnosti:
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
(platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
4) Žádost voliče o volbu mimo volební místnost:
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat MěÚ (tel: 493 544 393)
a ve dnech voleb také okrskovou volební komisi (okrsek č. 1 tel: 776 830 662,
okrsek č. 2 tel: 724 272 706) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost v územním
obvodu okrsku.
5) Voličský průkaz
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá MěÚ voličský průkaz na jeho písemnou žádost opatřenou ověřeným podpisem
(v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky) doručenou městskému
úřadu nejpozději dne 25. 9. 2020 nebo na osobní žádost učiněnou na MěÚ do 30. 9. 2020
do 1600 hodin.
Voličský průkaz pro volby do zastupitelstva KHK opravňuje k zápisu do výpisu ze
stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu
kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Ing. Lubor Jenček
starosta města
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