Volby do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
a
Volby do SENÁTU PARLAMENTU ČR
se konají
dne 02.10.2020 od 14,00 - 22,00 hod. / pátek /
dne 03.10.2020 od 08,00 - 14,00 hod. / sobota /
případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 09.10.2020 od 14,00 - 22,00 hod. / pátek /
dne 10.10.2020 od 08,00 - 14,00 hod. / sobota /
Místem konání voleb je zasedací místnost (Klub důchodců) - volební okrsek č. 1 se
sídlem v budově Úřadu městyse Častolovice, Masarykova čp. 10, 517 50 Častolovice.
Volič
Právo volit má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 3. října 2020
(v případě druhého kola voleb do Senátu tj. 10. října 2020) dosáhl věku nejméně 18 let, je v
den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu
kraje a v případě senátních voleb ve volebním obvodu, kde jsou tyto volby vyhlášeny. Volič
může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů a nenastanou-li u něho překážky ve
výkonu volebního práva, kterými jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve
výroku rozhodnutí soudu) a v případě krajských voleb i zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody a výkon služby vojáka z povolání
v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.
Hlasování
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku - opatřenou úředním razítkem (pro každé volby zvlášť,
barevně rozlišeno).
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v krajských volbách v jakémkoliv volebním
okrsku spadající do územního obvodu kraje, (tzn. občan Častolovic může s voličským
průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v Královéhradeckém kraji) a v případě
senátních voleb v jakémkoliv volebním okrsku spadajícího do volebního obvodu, kde jsou
tyto volby vyhlášeny a je-li zároveň v tomto územním obvodu volič přihlášen k trvalému
pobytu, (tzn. občan Častolovic může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním
okrsku ve volebním obvodu č. 48).

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 29. září
2020. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti o vydání nových hlasovacích lístků.
Hlasovací lístky pro případné druhé kolo senátních voleb se voličům nedoručují a budou
k dispozici přímo ve volebních místnostech v den konání voleb.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad ve dnech voleb
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 a výpisem ze seznamu pro volby.
Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Ing. Zdeněk Praus
starosta městyse Častolovice
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