Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování při společných
volbách do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstva Olomouckého kraje
Společné volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky svým
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb. na dny 2. a 3. října 2020.
Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR (pokud žádný z kandidátů nezíská počet
potřebný ke zvolení, tj. nadpoloviční většinu platných hlasů v I. kole) se bude konat ve dnech 9. a
10. října 2020.
V obci Jezernice je pro společné volby stanoven pouze jeden volební okrsek č. 1 s volební
místností v budově Obecního úřadu Jezernice č.p. 206.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje konaných ve
dnech 2. a 3. října 2020 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může na voličský
průkaz hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Olomouckého kraje.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a
3. října 2020 (příp. 9. a 10. října 2020) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
na voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku, který je součástí volebního obvodu č.
63.
O vydání voličského průkazu může volič požádat:
-

Osobně na OÚ Jezernice č.p. 206, nejpozději do 30. září 2020 do 16:00 hodin. Při osobně
učiněné žádosti prokáže svou totožnost, právo hlasovat v Jezernici (nejlépe platným
občanským průkazem), vyplní a před úřednicí podepíše písemnou žádost, jeho podpis se
úředně neověřuje.

-

Podáním doručeným na podatelnu OÚ Jezernice č.p. 206 nejpozději 25. září 2020 do 16:00
hodin. Podání v listinné podobě musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče,
podání v elektronické podobě musí být zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů je ověření podpisu pro účely využití volebního práva u správních úřadů
osvobozeno od správního poplatku. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí.
Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. OÚ Jezernice
doporučuje použít jím vytvořený formulář Žádost o vydání voličského průkazu“ jehož odkaz ke
stažení formuláře je uvedený v sekci VOLBY.
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR předá voliči OÚ Jezernice voličský průkaz nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. od 17. září 2020:
➢ osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče,
žádajícího o vydání voličského průkazu,
➢ zasláním v listinné podobě do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti.
Bude-li volič požadovat vydání voličského průkazu pro I. i II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR,
budou mu vydány voličské průkazy dva. V případě voličského průkazu do zastupitelstev krajů
lhůta pro vydání voličského průkazu OÚ stanovena v zákoně není.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Sady hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a Senátu Parlamentu ČR
budou dodány všem voličům na adresu trvalého pobytu vhozením do domovní schránky, případně
osobním předáním. Pokud volič nemá v místě svého trvalého pobytu domovní schránku, nebudou
mu hlasovací lístky doručeny. Doručení hlasovacích lístku se uskuteční nejpozději 3 dny přede
dnem voleb, tj. úterý 29. 9. 2020, na požádání členů okrskové volební komise je volič obdrží i ve
volební místnosti.
V doručovací obálce budou obě sady hlasovacích lístků (Zastupitelstvo Olomouckého kraje, Senát
Parlamentu ČR). V případě konání II. kola voleb do Senátu PČR obdrží hlasovací lístky volič až ve
volební místnosti.
Jak hlasovat
Volič hlasuje ve volební místnosti volebního okrsku č. 1 v budově OÚ Jezernice č.p. 206.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Volič, který se do volební místnosti
dostavil s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat.
Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů obdrží volič dvě prázdné úřední obálky opatřené
úředním kulatým razítkem OÚ Jezernice. Šedá obálka je určena pro hlasovací lístek do
Zastupitelstva Olomouckého kraje, žlutá obálka pro hlasovací lístek do Senátu Parlamentu ČR. Na
žádost voliče mu okrsková volební komise vydá i nové sady hlasovacích lístků.
Poté volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku. Zde do šedé úřední
obálky vloží jeden hlasovací lístek pro volbu do Zastupitelstva Olomouckého kraje a do
žluté obálky vloží jeden hlasovací lístek pro volbu do Senátu Parlamentu ČR.
➢ Hlasovací lístek do Senátu Parlamentu ČR se nijak neupravuje, každý kandidát má svůj
hlasovací lístek.
➢ Na hlasovacím lístku do Zastupitelstva Olomouckého kraje může volič zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost.
Úpravu hlasovacích lístků doporučujeme provést již doma před odchodem do volební místnosti.
Po opuštění tohoto prostoru vloží volič úřední obálky před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
Při prokazování totožnosti voliče se v návaznosti na opatření proti nákaze COVID-19
postupuje takto:
✓ volič položí na stůl před člena okrskové volební komise doklad totožnosti a odstoupí zpět za
pásku vyznačující vzdálenost dva metry od komise, při manipulaci s doklady používají
členové komise jednorázové rukavice,
✓ na pokyn člena komise si volič odkryje obličej a po ztotožnění jej opět zakryje,
✓ poté si volič vezme zpět doklad totožnosti a zároveň mu člen komise předá úřední obálku a
případně hlasovací lístky,
✓ volič se odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.
V prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem. Pouze s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu
nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný
hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a případně i úřední obálku s hlasovacím lístkem
vložit do volební schránky. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky, okrsková volební komise hlasování neumožní.

Volič muže okrskovou volební komisi ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma), prostřednictvím přenosné volební schránky.
Před volbami může požádat o hlasování mimo volební místnost na tel. čísle: 581 771 750
v úředních hodinách OÚ Jezernice, ve dnech voleb v čase jejich průběhu rovněž na tel. čísle:
581 771 750 nebo přímo okrskovou volební komisi např. prostřednictvím jiného voliče. K tomu,
aby mohla okrsková volební komise voliče navštívit, potřebuje znát jeho jméno a příjmení, adresu,
kde ho má navštívit, případně i sdělení, který volební den a hodinu volič preferuje. Možnost
hlasování do přenosné urny není umožněno voliči s karanténou nebo izolací a jeho
podmínky se můžou v době konání voleb lišit v závislosti na aktuální epidemiologické
situaci v regionu v souvislosti s onemocněním COVID-19!
VOLIČI S KARANTÉNOU NEBO IZOLACÍ NEBUDOU PŘICHÁZET K BĚŽNÝM OKRSKOVÝM
VOLEBNÍM KOMISÍM !
Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:
✓ Nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranou nosu a úst (upozorňujeme voliče, který
odmítne použít roušku, že se tak vystavuje postihu na úseku ochrany veřejného zdraví).
✓ Využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
✓ Dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy (alespoň 2 metry, to platí i pro voliče
čekající před volební místností, neplatí pro asistenty poskytující pomoc voliči).
✓ Doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku.
✓ Dodržujte pokyny okrskové volební komise.
Buďte ohleduplní ke členům okrskové volební komise a k ostatním voličům. Děkujeme!
Kdy volič promarní svůj hlas
ꭓ jestliže do úřední obálky vloží jiný než hlasovací lístek na předepsaném tiskopise,
ꭓ jestliže do úřední obálky vloží přetržený hlasovací lístek,
ꭓ jestliže do úřední obálky vloží hlasovací lístek poškozený tak, že z něj nejsou patrné
potřebné údaje; zejména pořadové číslo, jméno a příjmení kandidátů, číslo a název strany,
otisk razítka,
ꭓ jestliže do úřední obálky vloží více než jeden platný hlasovací lístek, ať už ve prospěch
různých stran, nebo tutéž stranu,
ꭓ hlasovací lístek nevloží do úřední obálky,
ꭓ odevzdá prázdnou úřední obálku,
ꭓ jestliže vloží hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje do úřední
obálky pro volby do Senátu Parlamentu ČR, nebo naopak.

