OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu
Parlamentu České republiky
V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 a voleb
do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné II. kolo
voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve dnech) oznamuje starosta Obce Božice dle §
15 odst. 1 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 14c odst.1 písm. a)
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že
-

-

-

-

volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 2. října 2020 v době od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu 3. října 2020 v době od 8.000 hod. do 14.00 hod.,
volby do Senátu parlamentu České republiky (I. kolo) se uskuteční v pátek 2. října
2020 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 3. října 2020 v době od 8.00
hod. do 14.00 hod.; případné II. kolo se uskuteční v pátek 9. října 2020 v době od
14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 10. října 2020 v době od 8.00 hod. do 14.00
hod.,
místem konání voleb v okrsku č. 1 je volební místnost: sál kulturního domu v
Božicích
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 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.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných ,zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad
v Božicích 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 – s výjimkou voličů v karanténě nebo izolaci
z důvodů onemocnění COVID-19, tyto osoby mohou hlasovat pouze způsoby
uvedenými ve speciálním zákonu (zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech
hlasování do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020) – viz samostatná informace
doručená s hlasovacími lístky a zveřejněná společně s tímto oznámením.
Každý volič je povinen dodržovat Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem
zdravotnictví dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví k ochraně
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 platná
v den konání voleb (vstoupit do volební místnosti /všechny vnitřní prostory/ jen

s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření; použít připravenou
dezinfekci rukou; dodržovat rozestupy; roušku sundat pouze při pokynu členů OVK
pro účely identifikace).
V Božicích 16.9.2020
Karel Hala
starosta
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