
OznámeníOznámeníOznámeníOznámení    
    

o době a místě konání voleb o době a místě konání voleb o době a místě konání voleb o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky II. kolodo Senátu Parlamentu České republiky II. kolodo Senátu Parlamentu České republiky II. kolodo Senátu Parlamentu České republiky II. kolo    
 
Starosta  městyse Křtiny podle  § 15 a § 76  zákona č.  247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

oznamuje, 
 

že z důvodu, že žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky nezískal v I. kole 
voleb počet hlasů 

potřebný ke zvolení (§75 zákona 247/1 995 Sb.), 
 

 proběhne 2. kolo voleb 
 
 

v pátek 14. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin 
a 

v sobotu 15. října 2016 od 08:00 do 14:00 hodin 
 
- Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost  - obřadní síň, Úřad městysu Křtiny, Křtiny č.p. 26, 6obřadní síň, Úřad městysu Křtiny, Křtiny č.p. 26, 6obřadní síň, Úřad městysu Křtiny, Křtiny č.p. 26, 6obřadní síň, Úřad městysu Křtiny, Křtiny č.p. 26, 679 05  Křtiny79 05  Křtiny79 05  Křtiny79 05  Křtiny 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Křtináchve Křtináchve Křtináchve Křtinách    
 
- Voliči  bude   umožněno  hlasování  poté,   kdy  prokáže  svoji totožnost  a   státní  občanství  České 
republiky  (občanským průkazem  nebo cestovním  pasem České  republiky). Neprokáže-li uvedené  
skutečnosti stanovenými  doklady, nebude  mu hlasování umožněno. 
 
- Voličům budou volební komisí hlasovací lístky vydány hlasovací lístky vydány hlasovací lístky vydány hlasovací lístky vydány přímo ve volební místnostipřímo ve volební místnostipřímo ve volební místnostipřímo ve volební místnosti. 
 
Kandidáty postupujícími do II. kola voleb jsou: 
 

1) Ing. Jaromíra Vítková, 59 let, místostarostka, Boskovice členka KDU-ČSL,  
registrována KDU-ČSL 

2) prim. MUDr. Jan Machač, 66 let, primář Nemocnice Boskovice, bez politické příslušnosti, 
registrován ODS  

 
Ve Křtinách dne 12. října 2016                    ..................... 
                                             František Novotný 
         starosta městyse  
 


