
Obec Svratouch 539 42 Svratouch 290,  
starosta obce Jiří Socha 

 IČO: 00271004  DIČ: CZ00271004 
tel.566/662335, fax.566/662333,  

GSM: 777/939176,  E-mail: ou@svratouch.cz. 
 

Oznámení voličům o době a místě konání voleb  
do Zastupitelstva Pardubického kraje  

konané ve dnech 2. a 3. října 2020 
 

Starosta obce v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,  
 

oznamuje voličům, 
 

že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční  
 

v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 do 22:00 hodin 

a v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 do 14:00 hodin, 
  
 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem: budova 
Obecního úřad Svratouch, Svratouch 290, 539 42 Svratouch pro voliče, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu na území vymezeném: Obec Svratouch, část obce Svratouch a 
Karlštejn. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České 
republiky. Neprokáže – li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.   

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

Z důvodu současné epidemiologické situace musí přijít do volební místnosti volič 
s rouškou (ústenkou) nebo obdobným ochranným prostředkem dýchacích cest. Může 
si donést i vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku.  

Zákon č 350/2020 Sb., o zvláštním způsobech hlasování je určen pro osoby, jimž 
nařídila karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 krajská hygienická 
stanice nebo praktický lékař. Zákon též umožní hlasování voličům umístěným v zařízeních, 
která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. Pro tuto skupinu voličů se 
zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování: 

 Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)   
- tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště 
budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. 
Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin. Dne 17. 9. 
2020 krajský úřad zveřejní na svých internetových stránkách informaci o umístění 
volebních stanovišť pro drive-in hlasování a tuto informaci poskytne Ministerstvu 
vnitra (§ 9 odst. 3 zákona). 

 Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud 
krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému 
úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné 
od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin. 

 Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené 
karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního 
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týdne do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební 
komise. Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou 
volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku 
volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin. Dne 22. 9. 2020 
krajský úřad zveřejní na svých internetových stránkách telefonní číslo, na kterém lze 
žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (§ 17 odst. 2 zákona). 
 
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené ze 

tří vojáků a zapisovatele jmenovaného krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů provede 
zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. 

 
 
 
 
 

V Svratouchu dne 16.9.2020    / hranaté razítko obecního úřadu / 
         
            
            ……………………………… 

        podpis starosty 


