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Volby do krajského zastupitelstva
V termínu pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020
proběhnou v celé republice po 4 letech další volby do
Zastupitelstva Pardubického kraje. V pátek budou
volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin.
V sobotu od 8 do 14 hodin.
Senátní
volby se v našem obvodu nekonají.
Volební místností v naší obci budou již
tradičně v prostorech tzv. Mateřského
centra (bývalá pošta) v přízemí tzv.
staré školy ( tj. čp. 8.).
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným pasem.
Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro
volby do
krajského zastupitelstva okrsková komise
hlasování neumožní. To neplatí pro voliče s voličským
průkazem nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů v souvislosti se změnou
trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním
okrsku. Voličský průkaz se odevzdává okrskové volební
komisi. Poté volič obdrží od komise úřední obálku,
v případě, že nemá hlasovací lístky obdrží ve volební
místnosti i ty. Po odebrání voliče do prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek zvolené volební strany na kterém může
zakroužkováním max. 4 kandidátů přidělit preferenční
hlasy. Úřední obálka bude barvy šedé a bude označena
kulatým razítkem.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů obecní úřad a ve dnech voleb volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
volební komise zřízena. Hlasování bude poté zajištěno
členy volební komise do přenosné volební schránky.
S voličským průkazem je možné hlasovat mimo
„domovský volební okrsek“ , avšak pouze ve volebním
okrsku
spadajícím
do
územního
obvodu kraje, v jehož územním obvodu
je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Voličský průkaz je volič povinen
odevzdat
volební
komisi.

Vzhledem ke složité epidemiologické
situaci je při hlasování potřeba dbát
pokynů okrskové volební komise a to i
při hlasování do přenosné volební
schránky.
Základní pokyny pro volbu jsou
shrnuty do následujících bodů:






Nasaďte
si
roušku
nebo
obdobnou ochranu nosu a úst
Použijte připravené dezinfekční
prostředky
Dodržujte přiměřené rozestupy
Pro preferenční hlasy na
volebních
lístcích
použijte
vlastní psací prostředky

Buďte
ohleduplní ke členům okrskové
volební komise a k ostatním voličům.
Mimo tradiční volební postupy jsou stanoveny i další
možnosti volby, které však běžný volič nebude
potřebovat. Pro voliče v karanténě či izolaci je
umožněna volba z motorového vozidla. Pro takovéto
voliče je pro okres Svitavy stanoveno parkoviště u
sportovního stadiónu ve Svitavách s termínem 30.9. od
7-15 hodin.

Žádost o okleštění stromoví
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000
Sb., v platném znění, si ČEZ Distribuce dovolujeme
upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede
nadzemní
elektrické
vedení
distribuční
soustavy
provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na
něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen
„zásah“).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ
VEGETAČNÍHO KLIDU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a
bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování
zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený
společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na
dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý
klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená
užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo
ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku.
Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je
nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů
uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí
přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani
větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v
případě, že se větve stromů a jiných
porostů před zásahem dotýkají vedení
nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů
a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že
zásahem může být ohrožena bezpečnost
osob nebo zařízení distribuční soustavy,
kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována
níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního
vedení:
u vedení nízkého napětí nn do 1 kV
(400/230 V):
2 m od holých vodičů a 1,5 m od
izolovaného nebo kabelového vedení u
stromů a jiných porostů, u kterých se
předpokládá výstup osob
1,5 m od holých vodičů a od izolovaného
nebo kabelového vedení u stromů a jiných
porostů, u kterých se

