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Oznámení voličům o době a místě konání voleb  
do Zastupitelstva Pardubického kraje a  1/3 Senátu PČR 2016  

v obci  Jehnědí 
 

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 

i n f o r m u j i   v o l i č e , 
                               

že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a  1/3 Senátu PČR se uskuteční  
 

v pátek 7. října 2016  v době od 14:00 do 22:00 hodin 
a v sobotu 8. října 2016 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 

 
Případné druhé kolo do Senátu PČR se uskuteční  

v pátek 14. října 2016  v době od 14:00 do 22:00 hodin 
a v sobotu 15. října 2016 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 

 
 

Místem konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje a  do 1/3 Senátu PČR ve 
volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: Jehnědí čp. 3. 
pro voliče s trvalým pobytem v obci Jehnědí  
 
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich 
totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování 
umožněno. 
 
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu se voličům do 
domácnosti nedodávají, volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti.  
 
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat úřad ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné 
volební schránky. 
             

 
V Jehnědí  dne  22.9.2016         
            

       ……………………………… 
        Milan Myšák, starosta 
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