Příloha zpravodaje

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

se uskuteční:
v pátek
8. října 2021
od 14:00 do 22.00 hodin

v sobotu
9. října 2021
od 8.00 do 14.00 hodin

Hlasování v těchto volbách probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom
volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči, hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče
nebo jiném obdobném zařízení.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října
2021 dovrší věku 18 let.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost
voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vy-

hlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku
uzavření stálého seznamu tj. do středy 6. 10. 2021 do 16:00
nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb
obecnímu úřadu tj. do pátku 1. 10. 2021; toto podání musí být
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle.
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Následující informace se vztahují pouze pro ty voliče, kteří jsou v období voleb do Poslanecké sněmovny (řádný termín
ve dnech 8. a 9. října 2021) v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19.
Ostatní voliči (bez nařízené karantény, anebo v karanténě z jiných důvodů) hlasují podle podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákonem č. 296/2021 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), byly upraveny podmínky pro hlasování těch voličů, kteří by
se hlasování nemohli zúčastnit vzhledem k nařízené izolaci nebo karanténě z důvodu nemoci Covid-19.
• Hlasování ze silničního motorového
vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – pro voliče hlášené v
Ločenicích a Nesměni to bude opět volební stanoviště v Českých Budějovicích, více
na přiložené mapě. Takto může volič hlasovat ve středu 6. října od 8:00 do 17:00,
a to bez předchozího objednání.

• Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí
uzavřená zařízení na svém území
krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto bude možné hlasovat od
čtvrtka 7. října od 8:00 do pátku
8. října do 18:00.

• Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 7. října
do 20:00 oznámit krajskému úřadu, že
žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto
hlasování bude probíhat od pátku 8. října
od 8:00 do soboty 9. října do 14:00.
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Hlasování na volebním stanovišti je zákonodárcem preferovaný způsob hlasování. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste v případě, kdy jste dostatečně mobilní, využili přednostně hlasování na těchto volebních stanovištích (drive in) přímo z osobního automobilu nebo motocyklu. Hlasování není
nutné oznamovat dopředu, postačuje přijet na příslušné místo automobilem nebo na motocyklu, kde bude voliči po prokázání totožnosti a splnění podmínek (ověření nařízené izolace nebo karantény z důvodu onemocnění Covid-19), umožněno hlasování.

Volební stanoviště se nachází v areálu Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 2133/10, na okraji parkoviště za administrativní budovou.
Více informací o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/volby/
Hana Huličková

