
OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ BOJANOVICE 

Horní Bojanovice 96, 693 01  Horní Bojanovice, Telefon: 519 414 227, E-mail: info@hornibojanovice.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

         V Horních Bojanovicích 20.09.2018 

 

Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu 

Parlamentu ČR  
 

na základě § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),  

a 

 na základě § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Senátu Parlamentu ČR a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

oznamuji 
 

❖ volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: 

5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin 

6. října 2018 od 08:00 do 14:00 hodin 
 

Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 

12. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin 

13. října 2018 od 08:00 do 14:00 hodin 
  

❖ místem konání voleb pro volební okrsek č. 1 v Horních Bojanovicích je místnost v budově 

Obecního úřadu Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01 
 

❖ volby do zastupitelstva obce – voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a 

státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem ČR. 
 

❖ volby do Senátu Parlamentu ČR – voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 

a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním průkazem ČR. Pokud volič nebude 

moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu, 

který ho opravňuje volit ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby 
 

❖ každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky na adresu jeho 

trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 

❖ volič může ze závažných, zejména ze zdravotních důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb svoji 

okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky 
 

❖ v případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR volič obdrží hlasovací lístky ve volební 

místnosti ve dnech voleb 

 

 

 

  Jiří Šlancar  

 starosta obce 

 

Vyvěšeno: 20.09.2018 

Sňato:   14.10.2018 
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