
2. a 3 října 2020 se budou konat
volby do zastupitelstev krajů a čás  Senátu Parlamentu ČR (v

Pardubickém kraji se volby do Senátu týkají jen volebního
obvodu Rychnov nad Kněžnou).

Právní úprava voleb do zastupitelstev obcí

•zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších   
předpisů
•vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších   
předpisů

Možnost hlasovat ve volbách do Zastupitelstva Pardubického kraje na voličský průkaz

Podle ustanovení § 26a zákona č. 130/2000 Sb. lze také v případě krajských voleb hlasovat na voličský průkaz. Na ten 
bude moci volič (pouze státní občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického kraje) hlasovat v jakémkoliv 
volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu v zahraničí.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu:

•písemně - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa 
trvalého pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději v termínu do 
pátku 25. září 2020. Žádost v lis nné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (= volič žádost 
obecnímu úřadu zaslal např. poštou). Ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno od 
správního poplatku, neboť se jedná o úkon související s využi m volebního práva, jak má na mysli ustanovení 
§ 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (osvobození 
se však nevztahuje na ověření podpisu na poště, u Hospodářské komory ČR či u notáře). Žádost lze podat 
rovněž v elektronické podobě, bude-li tato zaslána prostřednictvím datové schránky voliče.
•osobně - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádos  voliče o vydání 
voličského průkazu po prokázání jeho totožnos  sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu
požádat nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.

Pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje vám může být vydán voličský průkaz již od okamžiku vyhlášení voleb, 
tedy od 15. dubna 2020. 

V obci Vysoká se volby uskuteční v ve volebním okrsku č. 1 v kanceláři Obecního úřadu v pátek 2. 10. 2020 od 14:00 
do 22:00 a v sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin.

V případě onemocnění  nebo nařízení karantény v souvislos  s onemocněním Covid 19 je možno využít zvláštního 
způsobu hlasování – podrobné informace naleznete na webu Pardubického kraje. 


