
OZNÁMENÍ 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA 

KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE A SENÁTU PARLAMENTU 

ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Starosta obce Voděrady podle ustanovení § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15  
odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
Některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 
 

  VOLBY 

DO ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A 

DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

se uskuteční: 
 

v pátek  dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 

a v sobotu  dne 3. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin 
 

 
 

Místa konání voleb 
 

 

 

 
ve volebním okrsku č. 1. Voděrady 
je volební místnost v budově Obecního úřadu Voděrady čp. 70 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Voděradech 
 

ve volebním okrsku č. 2. Uhřínovice 
je volební místnost v budově čp. 54 v Uhřínovicích 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Uhřínovicích  

 

ve volebním okrsku č. 3. Ježkovice 
je volební místnost v budově čp. 24 v Ježkovicích 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Ježkovicích  
 

ve volebním okrsku č. 4. Vyhnanice 
je volební místnost v budově čp. 8 ve Vyhnanicích 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Vyhnanicích  
 

ve volebním okrsku č. 5. Nová Ves 
je volební místnost v budově čp. 10 v Nové Vsi 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nové Vsi  
 

ve volebním okrsku č. 6. Vojenice 
je volební místnost v budově čp. 37 ve Vojenicích 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Vojenicích 

 

 

 

 



 
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. 

Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno. 

 

2. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány do 3 dnů přede dnem voleb. Ve dnech voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 

3. V případě konání II. kola voleb do Senátu se toto uskuteční v pátek 9. října 2020 od 14.00 

- 22.00 hodin a v sobotu dne 10. října 2020 od 8.00 – 14.00 hodin. Hlasovací lístky volič 

obdrží ve volební místnosti. 
 

4. K zajištění pořádku ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.  

 

5. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková 

volební komise hlasování neumožní.  
 

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 
i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební 
místnost, ale pouze v územním obvodu příslušného volebního okrsku.  

 
 
Ve Voděradech dne 16. 9. 2020                                                                                   
                                                                                                      

 
             Bc. Michal Hejna v.r. 

                                                                                                                     starosta 


