Městský úřad Sezemice
starosta města
V Sezemicích dne 14.09.2020

Oznámení
voličům o době a místě konání do Zastupitelstva Pardubického kraje a do
1/3 Senátu Parlamentu ČR
ve dnech 2. října a 3. října 2020
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 15
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
informuji voliče,
že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 - Sezemice
je volební místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici: Českých bratří, Družstevní,
Husovo náměstí, Ke Křížku, Kunětická, Lesní, Luční, Mezi Mosty, Na Vyhlídce, Pardubická,
Pernštýnská, Počápelská, Pod Strání, Tyršovo náměstí, V Uličkách, Zahradní, Zborovská,
Žižkova a v obci Počaply (k. ú. Počaply nad Loučnou)
ve volebním okrsku č. 2 - Sezemice
je místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici: Dlouhá, Komenského, Na
Kopci, Nejedlého, Nerudova, Nová, Pod Marčákem, Sídlištní, Sluneční, Smetanova,
Spojovací, Stavbařů, Za Humny, Za Střelnicí
ve volebním okrsku č. 3 - Sezemice
je místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v ulici: Bezdíčkova, Boční,
Dukelská, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Kladinská, Labská, Malá, Mánesova,
Masarykova, Na Jízdárně, Na Pile, Na Vrchách, Nešporova, Palackého, Pod Vinicí, Polní,
Riegrova, Sadová, Severní, Spálená, Třebízského, V Zákoutí, Větrná, Východní
ve volebním okrsku č. 4 - Dražkov
je místnost v č. p. 20 Dražkov pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci
Dražkov
ve volebním okrsku č. 5 - Kladina
je místnost v č. p. 9 Kladina pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Kladina
ve volebním okrsku č. 6 Lukovna
je místnost v č. p. 6 Lukovna pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci
Lukovna
ve volebním okrsku č. 7 Velké Koloděje
je místnost v č. p. 64 Velké Koloděje pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci
Velké Koloděje
ve volebním okrsku č. 8 Veská
je místnost v čp. 20 Veská - pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Veská

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování do Senátu Parlamentu ČR bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz
a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále.
Hlasování do Senátu Parlamentu ČR bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území
České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským
úřadem. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti,
doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní
občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu.
Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu
doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 29.09.2020, ve dnech
voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti. Spolu s hlasovacími lístky bude voličům
doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci
volebního práva.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY – průkaz opravňuje voliče, který je občanem Pardubického kraje,
hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku NA ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO KRAJE, ne však na
území jiných krajů. Pokud by volič byl vybaven voličským průkazem pro hlasování v jiném kraji,
okrsková volební komise mu hlasování neumožní.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY – u voleb Senátu Parlamentu ČR se volí na VOLIČSKÉ PRŮKAZY,
avšak pouze na území senátního VOLEBNÍHO OBVODU č. 48 – Rychnov nad Kněžnou
příslušného dle místa trvalého pobytu voliče s bydlištěm na území ČR (= volič s bydlištěm v
ČR nemá možnost výběru senátního obvodu); státní občan ČR s bydlištěm v zahraničí, je-li
vybaven voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem, může volit v jakémkoliv
senátním obvodu na území ČR, kde jsou volby do Senátu letos vyhlášeny (= volič s bydlištěm
v zahraničí má možnost výběru senátního obvodu).
V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční ve dnech 9. října 2020 od 14:00
hodin do 22:00 hodin a 10. října 2008 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volič obdrží hlasovací
lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Protiepidemické opatření: Volič je povinen vcházet do volební místnosti pouze se zakrytými
ústy a nosem a použít dezinfekci rukou, která bude umístěna při vstupu do volební místnosti.
Doporučujeme voličům, aby používali přednostně vlastní propisovací tužky.

Martin Staněk v. r.
starosta města

