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Oznámení o době a místě konání  

VOLEB   DO  ZASTUPITELSTEV  KRAJŮ 

 

Starosta obce Vidče podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

oznamuje: 

 

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční: 

 

   v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

   a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

2.  Místem konání voleb je ve volebním okrsku volební místnost Vidče č.p. 96 – sál kulturního 

domu. 

3.  Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky  

do domovních schránek v místě trvalého bydliště. V den voleb volič může obdržet hlasovací 

lístky i ve volební místnosti. 

4.  Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 

5.  Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili  

do volební místnosti. 

6.  Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným 

občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého 

seznamu obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková 

volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. 

7.  Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat 

ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně 

a umožní mu hlasovat.  

8.  Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování 

umožněno. 

9.  Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličský průkazem, je povinen tento průkaz 

odevzdat okrskové volební komisi, ta jej předloží k výpisu ze stálého seznamu.  
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10. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň 

s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit 

hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 

určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoli však člena okrskové volební 

komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. 

11. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 

komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy 

s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují 

členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

12. Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného 

k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. 

Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla 

nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů 

dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku 

vliv. 

13. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední 

obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliče, 

který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak 

učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. 

14. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková 

volební komise hlasování neumožní. 

15. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 

 

Ve Vidči dne 14. září 2020 

 

 

 

  

Mgr. Pavel Drda 

starosta obce Vidče  

 


