NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
INFORMACE K VOLBÁM
Volby do krajských zastupitelstev a 1/3 senátu se konají v pátek 2. a v sobotu 3. října.
V pátek od 14:00 do 22:00 hod., v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.
Případné druhé kolo senátních voleb proběhne v pátek 9. 10. a v sobotu 10. 10. 2020.
Do krajských zastupitelstev se volí ve všech krajích kromě Prahy. Volební obvody, ve kterých se volí
do senátu, najdete zde: https://www.senat.cz/senat/volby/v2020.php
Nezapomeňte si platný občanský průkaz a zjistěte si, kde je Vaše volební místnost.
Volební lístky Vám přijdou před volbami domů, ale budou Vám k dispozici i ve volební místnosti
(spolu s úřední obálkou).
Údaje o volební místnosti by Vám měly dorazit v obálce spolu s hlasovacími lístky. Případně jsou
k nalezení na internetových stránkách či na úředních místech Vaší obce.
Na Vašem obecním úřadě si můžete zažádat o voličský průkaz, se kterým můžete volit i mimo Vaše
trvalé bydliště. Avšak pozor: V případě senátních voleb můžete tento průkaz použít pouze v rámci
volebního obvodu, ve kterém máte trvalé bydliště. V případě krajských voleb můžete volební průkaz
použít pouze v rámci kraje, ve kterém máte trvalé bydliště. V praxi to znamená, že nemůžete odjet
příliš daleko. A i když volíte na voličský průkaz, musíte mít s sebou občanku.
Pokud chcete žádost o volební průkaz zaslat písemně či datovou schránkou, je třeba ji doručit do
25. 9. na Váš obecní úřad. V případě osobní žádosti je možné o průkaz požádat nejpozději 30. 9.
Písemnou žádost Vám pomůže v pár vteřinách vytvořit Hlídač státu na tomto odkazu:
https://volby.hlidacstatu.cz/#/cr-cr.
U těchto voleb můžete hlasovat i z auta, v případě potřeby za Vámi přijede zvláštní volební komise
s ochrannými prostředky.
Dobře se rozhodněte, koho budete volit, protože krajské a senátní volby jsou důležité.

JAK VOLIT
Každá politická strana či hnutí je uvedena na zvláštním hlasovacím lístku.
Do úřední obálky (kterou dostanete ve volební místnosti), je nutné vhodit pouze jeden hlasovací
lístek. Pokud jich vhodíte víc, je volba neplatná.
Pokud do obálky vhodíte hlasovací lístek, dáváte hlas celé politické straně.
Můžete však využít i preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. Ty je možné udělit zakroužkováním
až 4 kandidátů, a to vždy pouze z jedné politické strany.

Kde hledat další informace?
Internetová stránka Hlídače státu věnovaná volbám do krajských zastupitelstev:
https://volby.hlidacstatu.cz/#/cr-cr

