
 

 

Obecní úřad Helvíkovice    Starosta obce           

564 01 Žamberk, okres Ústí nad Orlicí 

 

 

O Z N Á M E N Í   VOLIČŮM 
o době a místě konání voleb  

do Zastupitelstva Pardubického kraje 

a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, 

konané ve dnech 7. a 8. října 2016 

v Helvíkovicích 
 

 

Starostka obce Helvíkovice podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 

Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,  o z n a m u j e : 

 

1. Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu České 

republiky se uskuteční 

v pátek   7.10.2016    od 14,00 hodin   do 22,00 hodin       a 

v sobotu 8.10.2016  od   8,00 hodin  do 14,00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.  1 

    je sálek v budově obecního úřadu, Helvíkovice č.p. 3 

    pro voliče s adresou místa trvalého pobytu  

v  obci  Helvíkovice, části Helvíkovice  a  části  Houkov.  
 

3. Voličům bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství 

České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým 

nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky. 

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno. 

4. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého 

pobytu) nejpozději do úterý 4. října 2016. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky 

i ve volební místnosti. Spolu s hlasovacími lístky obdrží volič informační leták s údaji 

potřebnými pro realizaci volebního práva.  

5. V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se tyto 

uskuteční: 

v pátek   14.10.2016    od 14,00 hodin   do 22,00 hodin       a 

v sobotu 15.10.2016  od   8,00 hodin  do 14,00 hodin. 
Hlasovací lístky pro II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky budou voličům 

vydány přímo ve volební místnosti ve dny voleb.   

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

 

V Helvíkovicích dne 21.9.2016     Jana Kolářová  

             starostka       


