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Volba prezidenta republiky,
konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Obecní úřad Sulice, Želivec 150
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb., zákon o
volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), ve znění pozdějších předpisů,
Svolávám
první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 1 pro volbu prezidenta
republiky. První zasedání se uskuteční dne 20.12.2012 v 17.00 hodin v budově
Obecního úřadu Sulice, se sídlem Želivec 150, 251 68 Kamenice.
Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít sebou občanský
průkaz.

V Želivci 5.12.2012
Ing. Petr Čuřík v.r.
starosta

Vyvěšeno 10.12.2012
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Volba prezidenta republiky,
konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Obecní úřad Sulice, Želivec 150
V souladu s ustanovením § 14 odst.1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb., zákon o volbě
prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), ve znění pozdějších předpisů,
Svolávám
první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 2 pro volbu prezidenta
republiky. První zasedání se uskuteční dne 20.12.2012 v 17.15 hodin v budově
Obecního úřadu Sulice, se sídlem Želivec 150, 251 68 Kamenice.
Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít sebou občanský
průkaz.

V Želivci 5.12.2012
Ing. Petr Čuřík v.r.
starosta

Vyvěšeno 10.12.2012
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Volba prezidenta republiky,
konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Obecní úřad Sulice, Želivec 150
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb., zákon o
volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), ve znění pozdějších předpisů,
Svolávám
první zasedání okrskové volební komise – volební okrsek č. 3 pro volbu prezidenta
republiky. První zasedání se uskuteční dne 20.12.2012 v 17.30 hodin v budově
Obecního úřadu Sulice, se sídlem Želivec 150, 251 68 Kamenice.
Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít sebou občanský
průkaz.

V Želivci 5.12.2012
Ing. Petr Čuřík v.r.
starosta

Vyvěšeno 10.12.2012

