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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR
Starostka Městyse Bobrová podle § 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 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR ve
volebním obvodu č. 51 Žďár nad Sázavou, které se uskuteční

v pátek
v sobotu

2. října 2020
3. října 2020

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve velké
zasedací místnosti Úřadu městyse Bobrová, Bobrová 138, 592 55 Bobrová (pro voliče
podle místa trvalého pobytu v obci a pro voliče, kteří se mohou v tomto okrsku voleb účastnit
- volič s voličským průkazem).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina platným občanským průkazem,
cestovním pasem a pro volby do Senátu Parlamentu ČR občanským průkazem, cestovním
pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České
republiky).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční
v pátek
9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu
10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb až ve volební místnosti.
Každý volič je povinen odebrat se do prostoru na úpravu hlasovacích lístků. Každý účastník
voleb je povinen dbát aktuálních nařízení vlády a dodržovat hygienická opatření (dezinfekce
rukou před volební místností, použití ochrany úst a nosu), dále dbát doporučení předsedy
komise.

V Bobrové dne 15.9.2020
Zdeňka Smažilová – starostka
x) Uvede se odpovídající.
xx) Uvedou se další údaje potřebné k

nerušenému průběhu voleb

