VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Termín konání voleb
V pátek 8. října 2021 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
V sobotu 9. října 2021 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Místo konání voleb
Číslo volebního okrsku

Pro část obce

Volební místnost

1.

pod Radhoštěm
pod Javorníkem

MŠ Trojanovice pod Javorníkem,
Trojanovice č. p. 343

2.

Bystré
Lomná
Karlovice

Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka,
Trojanovice č. p. 362

•
•

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.
Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se
i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom
volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na
voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální
péče nebo jiném obdobném zařízení.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem.
• Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021). V den voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
O voličský průkaz lze požádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář (lze použít vzor ke stažení
na webových stránkách Obce Trojanovice, rozcestník Volby 2021).
Žádost lze podat:
V písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021
• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin
• volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně
voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební
komisi. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém"
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volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu
komise hlasování neumožní.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky,
může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky.
Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze
v rámci svého volebního okrsku.
Více informací:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna2021.aspx
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