
OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb 

 
Starosta města Slušovice v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle 
ustanovení § 14c odst. 1 písm. a) z. č. 247/1995 Sb.) o volbách do Parlamentu ČR a o změně a 
doplnění některých zákonů 
 

o z n a m u j e 
dobu a místo konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR  

 
volby proběhnou: 
  pátek 2. října v době od 14,00 – 22,00 hodin, 

sobota 3. října v době od 08,00 – 14,00 hodin 
 

případné druhé kolo Senátu PČR proběhne: 
pátek 9. října v době od 14,00 – 22,00 hodin, 
sobota 10. října v době od 08,00 – 14,00 hodin 

 
 

Místem konání voleb  
v okrsku č. 1 je volební místnost ve vestibulu sokolovny, nám. Svobody 34 

      pro voliče bydlící  
náměstí Svobody, ul. Osvoboditelů, U Vrby, Krátká, Příkrá, npor. Romanova, Cirón, 
Školní, Valašská, Slunečná, Sadová, Hřbitovní, U Vodojemu, M. J. Sousedíka, Na Stráni, 
Na Výpusti (vč.č.209), Paseky č. 242 a č. ev. 42 
 tj. pro všechny voliče bydlící východně od řeky Dřevnice. 
 
v okrsku č. 2 je volební místnost v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, Dlouhá 144  
na Rovnici č.p. 400 
pro voliče bydlící  
č.p. 83, ul. Dlouhá (vč. č. 23, 119, 144, 238, 258), Padělky, Na Vyhlídce, Vítězství, 
Zahradní, Pod Sadem, Rovná, Nová, Na Hrázi, Družstevní, Dostihová, Pod Veselou a 
č..p. 520. 
 tj. pro všechny voliče bydlící západně od řeky Dřevnice. 
 

 
 
Právo volit na území ČR má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let a je přihlášen v obci, která náleží do územního obvodu Zlínského kraje. Do 
Senátu PČR je oprávněn volit občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a 
je přihlášen ve volebním obvodu 78. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, 
který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen 
ve volebním obvodu 78. 
 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební 
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.  
 



Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo 
platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR 
nebude mu hlasování umožněno.  
 
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků. Pro volbu do Senátu ČR zvolí žlutou úřední obálku, do níž 
vloží hlasovací lístek pro volby do Senátu PČR. Pro volby do zastupitelstva kraje zvolí 
šedou úřední obálku, do níž vloží 1 hlasovací lístek určený pro volby do Zastupitelstva 
Zlínského kraje. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 
 
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková 
volební komise neumožní hlasování. 
 
V souvislosti s aktuálními hygienicko epidemiologickými opatřeními žádáme voliče, aby 
si před příchodem do volební místnosti nasadili roušku nebo obdobnou ochranu nosu a 
úst, využili připravené dezinfekční prostředky na ruce. Voliči jsou povinni dodržovat 
pokyny okrskové volební komise.  
 
Ve Slušovicích dne 17. 9. 2020. 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Hradecký, v.r. 
starosta města 

 


