OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
§ 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 15 odst. 1 zákona 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky
Volby do zastupitelstev krajů a volby konané ve dnech
v pátek 2. října 2020 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin
a volby do Senátu I. kolo
v pátek 2. října 2020 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin
případně II. kolo
v pátek 9. října 2020 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin
v Náměšti na Hané v těchto volebních místnostech:
volební okrsek č. 1 – zasedací místnost úřadu městyse, nám. T.G.Masaryka 100, Náměšť na Hané
-

Bělidlo
Biskupství
Fučíkova
Hrad
K Baběnci
Lesní
Nad Náhonem
Nad Dymáčkem
nám. T.G.Masaryka
Padělky
Procházkova
U Koupaliště
Vaňourkova
Vodní
Záhumenská
Zákostelí

volební okrsek č. 2 - budova Základní školy, Komenského 283, Náměšť na Hané
-

Erbenova
Jiráskova
Komenského
Lomená
Nádražní
Nerudova
Pod Hradem
Polní
Prostějovská
Sokolská
V Ráji
Válník
Zábraní
Zahradní

volební okrsek č. 3 – hasičská zbrojnice, Nové Dvory 579, Náměšť na Hané
- Nové Dvory
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na
žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku,
okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, vydá obecní
úřad na jeho žádost voličský průkaz. O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení
voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (30.09.2020 do 16:00
hod.) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v
listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
Voličský průkaz voličů s trvalým pobytem v obci na území Olomouckého kraje, opravňuje voliče hlasovat
v libovolném volebním okrsku na území Olomouckého kraje. Volič, který se dostavil do volební místnosti s
voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.
Okrsková volební komise taktéž neumožní hlasovat voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků.
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. 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 anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
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.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městyse Náměšť na
Hané 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 dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Kdo z občanů má zájem o hlasování do přenosné volební schránky, může se nahlásit na
úřadě městyse v Náměšti na Hané tel. 585 757 811, mob. 723 654 723 do pátku 2. 10.
2020 do 11:00 hod.

