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1430/2020

Ve Vranově nad Dyjí 14. 08. 2020

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB



do Zastupitelstev krajů
do Senátu Parlamentu České republiky

Starosta Městyse Vranov nad Dyjí
v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
oznamuje,
1. Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se konají



v pátek 2. října 2020 od 14,00 do 22,00 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 8,00 do 14,00 hodin

Místo konání voleb: volební okres č.1
Volební místnost: budova Místní knihovny, Bělidla č.p. 165
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční



v pátek 9. října 2020 od 14,00 do 22,00 hodin a
v sobotu 10. října 2020 od 8,00 do 14,00 hodin

Místo konání voleb: volební okres č.1
Volební místnost: budova Místní knihovny, Bělidla č.p. 165
2. Právo volit do zastupitelstva Jihomoravského kraje
má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu Jihomoravského kraje.
Do krajského zastupitelstva lze volit na voličský průkaz a to ve volebním okrsku spadajícím do územního
obvodu Jihomoravského kraje, pokud je volič v územním obvodu Jihomoravského kraje přihlášen
k trvalému pobytu.
Volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
3. Způsob hlasování do zastupitelstva Jihomoravského kraje
Úřední obálky pro volby do zastupitelstva krajů jsou šedé.
Každá politická strana, politické hnutí nebo koalice má samostatný lístek. Po obdržení obálky volič vstoupí
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Vloží do úřední šedé obálky 1 hlasovací lístek, kde může

zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost.
4. Právo volit do Senátu Parlamentu České republiky
má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Do Senátu lze volit na voličský průkaz – avšak pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3
senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Pro volby do Senátu
patří Vranov nad Dyjí do volebního obvodu č. 54. Do tohoto obvodu patří dále celý okres Znojmo, jižní
část okresu Brno-venkov, tvořená na východě obcemi Loděnice, Šumice, Branišovice, Troskotovice. Seznam
volebních obvodů, ve kterých se volby konají je zveřejněn na stánkách Ministerstva vnitra.
Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský úřad na základě
zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu
hlasovacích lístků.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na konkrétní kolo voleb do Senátu, bude mu
vydán voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden voličský průkaz na první kolo a druhý voličský průkaz pro
druhé kolo). Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je
možné pouze osobně, tj. do 7. října 2020 do 16,00 hod.
5. Způsob hlasování do Senátu Parlamentu České republiky
Po obdržení obálky volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Vloží do úřední žluté
obálky 1 hlasovací lístek (žluté barvy) pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat, hlasovací lístek se
nijak neupravuje.
6. Hlasovací lístky
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky do
domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky volič obdrží hlasovací
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
7. Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městyse a 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. Ve dnech voleb
mohou požádat o návštěvu členů okrskové volební komise příbuzní nebo např. sousedé, také je možné
požádat o návštěvu členů okrskové volební komise telefonicky. V případě Vašeho zájmu o hlasování do
přenosné volební schránky kontaktujte prosím Úřad městyse Vranov nad Dyjí, slečna Jana Kocholová,
telefonní číslo – 515 225 904, e-mail: kocholova@ouvranov.cz. V den voleb na telefonním čísle 728 650
797.

Ing. Lubomír Vedra
starosta městyse

