
OZNÁMENÍ 
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 

DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  

A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 
podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, a § 15 zák. č. 247/1995 

Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu České republiky se konají 

v pátek dne 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu dne 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 18001 je volební místnost v objektu Úřadu MČ 

Brno-Ořešín, U zvoničky 12/4, a to pro voliče bydlící v ulicích: 

DROZDÍ, JASNÁ, KLIMEŠOVA, NA BUBLE, ODLEHLÁ, 

PLUHÁČKOVA, PŘÍHON, RONOVSKÁ, ŠIKMÁ, TIHŮVKA, 

U ZVONIČKY, včetně voličů s trvalým pobytem na chatách na území MČ Brno-Ořešín. 

 

3. Každému voliči budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. 

Volič přinese s sebou do volební místnosti hlasovací lístky, pokud je předem obdržel. Pokud 

hlasovací lístky neobdržel, budou mu vydány ve volební místnosti. 

4. Volič je povinen prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky.  

5. Voličem pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, 

který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič pro volby do zastupitelstva 

kraje musí být navíc přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu 

kraje.  

6. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat ve dnech 9. a 10. 10. 2020 

ve stejných časech jako kolo první. V druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který 

alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

7. Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě 

vyšle okrsková volební komise k voliči své členy s přenosnou volební schránkou. 

8. K zajištění důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý volič povinen dbát 

pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 

 

V Brně dne 3. 9. 2020 

 

Mgr. Jan Levíček, v.r. 

starosta MČ Brno-Ořešín 


