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OZNÁMENÍOZNÁMENÍ  O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB V OBCI  KUNĚJOVICE     

PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2021              

 Podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) zveřejňuje starosta obce oznámení: 

1.    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
       - v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
       - v sobotu dne 9. října 2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.       
2.   Místem konání voleb je volební místnost v přízemí Obecního úřadu Kunějovice,  Kunějovice 28, 
      pro voliče s trvalým pobytem v obci Kunějovice.                                                                       
3.   V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 upozorňujeme voliče na povinnost prokázat totožnost a státní  občanství České 
republiky,  popřípadě  státní  občanství  státu,  jehož  příslušníci  jsou  oprávněni  na  území  ČR  volit  podle  ustanovení 
§  4  odst.  1.  Totožnost  a  státní  občanství  prokáže  volič  platným  občanským  průkazem  nebo  platným  cestovním,  
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. Jde-li o cizince, průkazem o povolení 
k pobytu.
4.     Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
5.     Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
6.    Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.   
7.     Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací 
        lístky jiné.                                    
8.   Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v dny volby okrskovou  volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena.
9.    K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů 
předsedy okrskové volební komise. Pokyny jsou závazné pro všechny přítomné. 
Voliči jsou povinni respektovat mimořádná hygienická opatření přijatá v souvislosti s nebezpečím onemocnění covid-19. 
Voliči  v karanténě  /  izolaci  z důvodu  onemocnění  covid-19  nemohou  hlasovat  ve stálé  volební  místnosti.  Pro tuto 
skupinu voličů se zákonem č. 296/2021 Sb. zavádí možnost zvláštního způsobu hlasování mimo stálou volební místnost 
uvedenou  v tomto  oznámení.  Bližší  informace  o místě  a čase  zvláštního  způsobu  hlasování  naleznou  zájemci 
na webových stránkách ministerstva vnitra Lidé v karanténě budou moci k volbám, Senát Parlamentu ČR schválil vládní 
návrh - Volby (mvcr.cz)
10.  Základní  specifika  přístupnosti  osob  se  zhoršenou  mobilitou  - faktická  dostupnost  pro  osoby  se  zdravotním 
postižením: volební místnost nemá bezbariérový přístup. Zdravotně postižení voliči si mohou  v dostatečném předstihu 
zajistit  alternativní metody hlasování (např. hlasovat na voličský průkaz v jiné volební místnosti  nebo včas požádat  
o přenosnou volební  schránku). Přístup do volební  místnosti  je  od komunikace,  z chodníku bez výškových rozdílů, 
vchod do budovy je se schody. Výškové rozdíly v budově nejsou (schodiště, prahy). 
         
Jiří Lőwy                                                                                                                                                                                
starosta  
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