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Č.j.: 280/2014
____________________________________________________________

*DX053OP02C25*

Starosta obce Dubenec

dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a vyhlášky Ministerstva vnitra č.
233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.,
nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška”), a vyhlášky Ministerstva financí, č. 396/2003 Sb., kterou se
stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební
náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006
Sb. (dále jen „vyhláška Ministerstva financí“)
oznamuje podle §29 a §15 odst. 1 zákona dobu a místo konání voleb:

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE A VOLBY DO
SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
A
PŘÍPADNÉ DRUHÉ KOLO VOLEB DO SENÁTU
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
se konají ve dnech:
10. ŘÍJNA 2014 od 14 hodin do 22 hodin
11. ŘÍJNA 2014 od 8 hodin do 14 hodin
17. ŘÍJNA 2014 od 14 hodin do 22 hodin
18. ŘÍJNA 2014 od 8 hodin do 14 hodin

Volební místností je zasedací místnost obecního
úřadu v Dubenci čp. 210
Jaroslav Huňat
Starosta
Zveřejnění č.:
Vystaveno:
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