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Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR
Zastupitelstvo obce Pazderna

Starosta obce Pazderna podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,a 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,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva kraje Moravskoslezského a Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání obou voleb ve volební okrsku č. 1 (jediný okrsek v obci Pazderna)
je volební místnost v budově Obecního úřadu obce Pazderna, Pazderna 65 (přízemí).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
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. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V
takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své dva členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
6. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční ve
dnech 9. a 10. října 2020 v časech konání I. kola voleb.

V Pazderně dne 3. 9. 2020
„podepsáno elektronicky“
Bc. Jan Šeděnka, starosta obce Pazderna

