
 

OBECNÍ ÚŘAD 

PŘEPYCHY 

                    Přepychy, č.p. 5, 517 32 Přepychy, 494 628 111, 603 485 369 

*                  prepychy@prepychy.cz, www.prepychy.cz 

Oznámení o době a místě konání voleb  

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE - 2. a 3. října 2020 

a 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY -  2. a 3. října 2020 (I. kolo), 

9. a 10. října 2020 (případné II. kolo) 

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 152/2000 Sb., k 

provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

oznamuji 

volby do zastupitelstev krajů a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se konají v těchto 
dnech 

- pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
- sobota 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 
případné II.kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se koná 

- pátek 9. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
- sobota 10. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 
Počet volebních okrsků: 1 
Sídlo volebního okrsku č. 1: Základní škola Přepychy, 517 32  Přepychy čp. 69 – družina. 
Telefonní spojení do volební místnosti: +420 601 200 136. 
 
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 29. září 2020. V případě konání II. kola voleb do 
Senátu Parlamentu ČR obdrží hlasovací lístky volič přímo ve volební místnosti. 
  
Voličem je občan ČR, který alespoň 3. října 2020 dosáhne 18 let a má v obci trvalý pobyt. 

Volič prokáže ve volební místnosti svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským 

průkazem nebo cestovním pasem ČR. 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 

lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 

Volič dodržuje stanovená hygienická opatření (ochrana nosu a úst, dezinfekce, dodržuje 

rozestupy,…), dodržuje pokyny okrskové volební komise.  
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K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

O vydání voličského průkazu je možné požádat do 25. září 2020. 

O přenosnou volební schránku může požádat volič před zahájením voleb obecní úřad a 

v průběhu voleb volební komisi. 

 

 

 

Přepychy dne 15. září 2020 

 

 

 

 

Zdeňka Seidelová 

starostka obce 

tel.: 603 485 369 

e-mail: zdenka.seidelova@prepychy.cz 
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