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Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 

 

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění 

pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že                                          

s v o l á v á m 

 

první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č. 1  pro volbu prezidenta České republiky, 

konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018.  

 

První zasedání  se uskuteční  dne 19. prosince  2017   v 17.00   hodin  v budově Městského úřadu 

se sídlem ul. Revoluční č.p. 1, ve spolkové místnosti v přízemí zámku (vchod za výtahem). 

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz. 

 

 

 

 

        

 

V Buštěhradě,  dne  14.prosince. 2017 

 

 

                                                                                    ...........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                          Ing. Arch. Daniela Javorčeková 

                                                                                             starostka města Buštěhradu 
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Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018 

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 

 

 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) a § 14 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění 

pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že                                          

s v o l á v á m 

 

první zasedání okrskové volební komise - volební okrsek č. 2  pro volbu prezidenta České republiky, 

konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018.  

 

První zasedání  se uskuteční  dne 19. prosince  2017   v 17.00   hodin  v budově Městského úřadu 

se sídlem ul. Revoluční č.p. 1, ve spolkové místnosti v přízemí zámku (vchod za výtahem). 

 

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz. 

 

 

 

 

        

 

V Buštěhradě,  dne  14.prosince. 2017 

 

 

                                                                                    ...........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                          Ing. Arch. Daniela Javorčeková 

                                                                                             starostka města Buštěhradu 
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