
Obecní úřad HNĚVČEVES

Hněvčeves 54, 503 15  Nechanice, 

Královehradecký kraj

Tel.: 495 447 339 IČO 00268771   E-mail: starosta@hnevceves.cz

Informace

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do
zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu České republiky.

 V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů a ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje starostka obce počet a sídlo volebních okrsků na území obce

Hněvčeves pro volby do Zastupitelstva obce Hněvčeves a do Senátu
Parlamentu České republiky ve dnech 5. a 6. října 2018 

(případné 2. kolo voleb do Senátu ve dnech 12. a 13. října 2018)

V obci Hněvčeves je jeden volební okrsek se sídlem na 
Obecním úřadě Hněvčeves, Hněvčeves 54.

V Hněvčevsi 3. srpna 2018

Renata Hladíková
Starostka obce Hněvčeves

Vyvěšeno:   3. srpna 2018
Sejmuto:   6. října 2018                                
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