OBEC TROUBKY
se sídlem Obecního úřadu v Troubkách
Dědina 286/29, 751 02 Troubky
 581 299 211 e-mail: podatelna@troubky.cz
V Troubkách dne 28. prosince 2017.
Starosta obce Troubky podle § 14 odst. 1 písm. a) a § 34 odst.1 zákona
č. 275/2012 Sb., o volbách prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby prezidenta České republiky se v obci Troubky uskuteční
v pátek 12. ledna 2018 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
13. ledna 2018 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb v Troubkách
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v objektu základní
školy, Dědina č.p. 10/36, a to pro oprávněné občany (viz příloha –
rozpis volebních okrsků),
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v objektu základní
školy, Dědina č.p. 10/36, a to pro oprávněné občany (viz příloha –
rozpis volebních okrsků).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou 3 dny přede dnem konání voleb dodány hlasovací
lístky na adresu trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
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5. V případě konání II. kola volby prezidenta (26.-27. ledna 2018) bude
oznámení zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Troubkách,
a to po vyhlášení výsledků I. kola volby prezidenta.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou pokyny předsedy
okrskové volební komise závazné pro všechny přítomné.
7. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, mohou občané požádat
na obecním úřadě o možnost hlasovat mimo volební místnost (do přenosné
volební schránky v místě bydliště).

Mgr. Radek Brázda v.r.
starosta obce
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Příloha:
ROZPIS VOLEBNÍCH OKRSKŮ V OBCI TROUBKY
Volební okrsky v obci Troubky pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Okrsek č. 1
Voliči s trvalým pobytem v těchto ulicích:
Dědina, Hájovna, Chobotov, Jubilejní, K Záložně, K Zavadilce, Kout,
Kozlovská, Krátká, Na Dolách, Nová čtvrť, Nová čtvrť II., Nová čtvrť III.
Okrsek č. 2
Voliči s trvalým pobytem v těchto ulicích:
Loučka I., Loučka II., Loučka III., Loučka IV., Nová ulice, Polesí, Přerovská,
Příčná, Pusty, Roketská, Sadová, Sportovní, Svárov, U Dvora, U Dvora II.,
Vlkošská, Vrbí, Vrbí II., Vrbí III., Za Váhou, Zahradní, Záhumení, Záhumení
II., Zárub, Ztracená.
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