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Oznámení o době a místě konání 

voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 

Starosta obce Rudoltice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 

a o změně některých zákonů a dále podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

o  z  n  a  m  u  j  e: 

1. Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se uskuteční  

dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a dne 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v sále Kulturního domu 

v Rudolticích, Rudoltice čp. 95, pro voliče s trvalým pobytem v obci Rudoltice. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti 

stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič 

může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Je-li volič (pouze státní občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického kraje) 

vybaven voličským průkazem pro volby do zastupitelstev krajů, může na tento hlasovat 

v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném kraji či 

u zastupitelského úřadu v zahraničí. 

6. Je-li volič (státní občan ČR s trvalým pobytem na území daného volebního obvodu) 

vybaven voličským průkazem pro volby 1/3 Senátu Parlamentu ČR, může na tento 

hlasovat pouze na území svého „domovského“ volebního obvodu. Nejedná-li se o voliče 

s bydlištěm v zahraničí, kterému byl vydán voličský průkaz zastupitelským úřadem. Ten 

hlasuje na území ČR v jím vybraném senátním volebním obvodu, ve kterém se volby 

konají. 

7. V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční 

dne 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a dne 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 

8. Volič  může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 

konání voleb příslušnou okrskovou  komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné schránky 

mimo hlasovací místnost. 

9. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

V Rudolticích dne 9. září 2016 

 Mgr. Ivo Kolomý, v.r. 

 starosta obce 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9. 9. 2016 

Sejmuto z úřední desky dne: 18. 10. 2016 


