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OBECNÍ ÚŘAD KRYŠTOFOVY HAMRY 
Kryštofovy Hamry 64, 431 91, Vejprty 

Telefon: 474 386 318, IČ: 00075566  
________________________________________________________ 

 
Informace k Volbám do zastupitelstev krajů 

konaných ve dnech 02. a 03 října 2020 
 

Právní předpisy 

  - zákon č. 130/2000 Sb., o Volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 

Volič 

- volič je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje 
 
- volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Kryštofovy Hamry 64), je zapsán ve stálém 
seznamu voličů, a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č.1 
 
Voličské průkazy 
 
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o 
voličský průkaz na OÚ Kryštofovy Hamry. 

- Volič může požádat o voličský průkaz osobně, nejpozději do 30.09.2020 do 16:00 
hodin 

- Volič může požádat o voličský průkaz v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky (datová schránka musí být fyzické osoby, tedy voliče), obě podání musí být 
doručena příslušnému úřadu nejpozději do 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku  
25. 09 .2020 do 16:00 hodin. Za ověření na úřadech se správní poplatek nevybírá. 

- Volební průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou 
adresáta), nebo jej volič může převzít osobně nebo ho může převzít jiná 
zplnomocněná osoba s ověřeným podpisem. 

- Volič na volební průkaz může volit v kterémkoliv volebním okrsku v územním obvodu 
kraje, tj. Ústecký kraj, kde jsou volby vyhlášeny. 

 
Hlasování 
 
Volič ve volební místnosti obdrží úřední obálku šedé barvy, popř. i hlasovací lístek (může mít 
i svůj z domova) a vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Do obálky 
může vložit pouze jeden hlasovací lístek, na kterém může zakroužkovat 4 kandidáty, kterým 
tak vyznačí přednostní hlasy. Každý volič obdrží, než vstoupí do prostoru k úpravě lístků 
(pokud bude potřebovat ještě volební lístek upravovat) psací potřeby, které pak po úpravě 
v tomto prostoru odloží do připravené nádoby. 
 
Hygienická opatření 
 
Voliči půjdou do volební místnosti v rouškách. Volič, který odmítne použít roušku se 
vystavuje postihu na úseku veřejného zdraví. Před vstupem do volební místnosti provedou 
voliči dezinfekci rukou. 
 


