OBEC CHOLENICE
Cholenice 1, 507 32 Kopidlno

Informační leták č. 11 /2017
1. Turnaj ve stolním tenisu
Tradiční turnaj ve stolním tenisu se koná v úterý 26. prosince 2017 od 14.00 hodin
na sále Hospody u Vaňků, prezentace od 13.45 hodin. Přijďte si zahrát a pobavit se!

2. Provoz obecního úřadu o vánocích
Poslední úřední den zastupitelstva vychází na 24. 12. 2017 - v tento den bude obecní
úřad uzavřen. První úřední den v novém roce bude 7. 1. 2018 od 15 hodin.
Na tel.čísle 722 943 926 budeme řešit pouze velmi neodkladné záležitosti.

3. Informace k volbě prezidenta republiky
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné 2. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
se budou konat prezidentské volby.
Hlasování bude zahájeno v pátek ve 14:00 hodin a potrvá do 22:00 hodin. V sobotu
budou volební místnosti otevřeny od 8:00 do 14:00 hodin. Voliči, kteří nebudou moci
nebo nehodlají volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů jsou zapsáni,
mají možnost požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. Žádat mohou osobně
nejpozději do 10. 1. 2018 pro 1. kolo a nejpozději do 24. 1. 2018 pro 2. kolo nebo
písemně (s úředně ověřeným podpisem voliče), případně v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky, nejpozději doručením žádosti 5. ledna 2018 (pro 1.
kolo) a nejpozději doručením žádosti 19. ledna 2018 pro 2. kolo voleb.
Upozorňujeme, že obecní úřad může začít předávat voličské průkazy (jak v případě
osobního podání žádosti, tak i v případě písemného vypravení) až od 28. 12. 2017.
Pokud tedy budete chtít vše vyřídit v jeden den (osobně si požádat a rovnou voličský
průkaz dostat do ruky), můžete si pro voličský průkaz přijít nejdříve ve čtvrtek 28.12.
2017 po telefonické domluvě na tel. čísle 722 943 926 a dále pak od 2. 1. 2018 již
v běžné pracovní době úřadu.
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