Obecní úřad Všechovice
Všechovice 32
666 03 Tišnov
STAROSTA OBCE VŠECHOVICE
Ve Všechovicích 17. září 2020

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
Starosta obce Všechovice podle ustanovení § 15 písm. a) a § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční
v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu, Všechovice 32, pro všechny
voliče s adresou trvalého pobytu v obci Všechovice.
3. Právo volit do Zastupitelstva Jihomoravského kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve

druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, nenastala u něho překážka výkonu volebního práva a je v den
voleb přihlášen v obci Všechovice k trvalému pobytu nebo hlasuje na voličský průkaz, to však pouze pokud
je přihlášen k trvalému pobytu v obci v územním obvodu Jihomoravského kraje.
4. Hlasovací lístky budou doručeny voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Zastupitelstva

Jihomoravského kraje, tj. nejpozději 29.09.2020. Voliči, kteří mají evidovanou úřední adresu trvalého
pobytu Všechovice 32, si mohou sadu hlasovacích lístků vyzvednout na Obecním úřadě, Všechovice 32,
66603 v úřední hodiny od 22.09.2020.
5. Volič je povinen prokázat ve volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným

občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
6. Průběh hlasování – volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním

razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků, jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku,
který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního
hlasu).
7. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič předem požádat obecní úřad Všechovice, nebo ve

dnech voleb přímo okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné
schránky, avšak pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena.

8. Voličům v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění covid-19 jsou umožněny tři možnosti zvláštního

způsobu hlasování:
•

hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště
budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd
motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním
týdnu od 7 do 15 hodin.

•

hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno – pokud krajská hygienická
stanice nahlásí uzavření zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro
hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodiny do pátku volebního
týdne do 18 hodin.

•

Hlasování do zvláštní přenosné volební schrány – pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže
využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že
žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou
s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního
týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.

Více informací ke zvláštním způsobům hlasování naleznete na www.mvcr.cz a www.kr-jihomoravsky.cz.

Pavel Vejrosta
starosta

Na úřední desce a el.úřední desce zveřejněno dne: 17.09.2020
Sejmuto dne:

