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Hlasováníve volbách do zastupitelstev krajů se uskuteční:
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v pátek 2.ŕíjna2020v době od 14:00 hod. do 22:00
hod.

v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 hod. do 14:00
hod.

Ve volbách do zastupitelstva 0lomouckého kraje
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hlasovat občan Českérepubliky,
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který má trvalý pobyt v obci na Území 0lomouckého
kraje,

který nejpozdějĺ v druhý den voleb dosáhne věku
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u kterého není překážka výkonu volebního práva.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáŽe svou
totoŽnost a státní občanstvíCeské republiky. Totožnost a
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státní občanstvíprokáŽe volič platným obcanským průkazem
nebo cestovním pasem Českérepubliky. Po záznamu ve
výpĺsu ze seznamu voliců obdrŽí od okrskové volební komise
úředníobálku. Na Žádost voliče mu okrsková volební komise
dodá za chybějící nebo jinak označenéhlasovací !ístky nové.

Voliče, kerý není zapsán ve uýpisu ze seznamu a herý
prokáŽe své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková
vo|ební komise dopíšedo uýpisu ze seznamu voliců
dodatečně a umoŽní mu hlasování.

Volici, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehoŽ
stálém seznamu voliců je zapsán, vydá obecní úřad na jeho
žádost voličský průkaz. 0 vydání voličského průkazu můŽe
volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u
obecního úřadu do okamŽiku uzavření stálého seznamu
volĺců(30.09.2020 do 16:00 hod.) nebo podáním doručeným
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu Úřadu; toto
podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným

podpĺsem voĺice nebo

v

elektronické podobě zaslané

prostřednictvím datové schránky

https://www.olkraj.czlin'Íormace-pro-volice-volby-do-zastu
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VolĺčskýpľůkazVolĺcůs trvalým pobytem V obci na územĺ
Olomouckého kraje, opravňuje voliče hlasovat v lĺbovolném
volebním okrsku na územíOlomouckého kraje. Volic, který se

dostavil do volební místnosti s volĺčskýmprůkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

NeprokáŽe-lĺ volĺčsVoU totoŽnost a státní občanstvíČeské
republiky nebude mu hlasování umoŽněno. Okrsková volební

komise taktéŽ neumoŽní hlasovat voliči, který se neodebraĺ
do prostoru určenéhopro úpravu hlasovacích lístků.

Po obdrženíúředníobálky, popřípadě hlasovacích lístků
vstoupí volič do prostoru určenéhok úpravě hlasovacích
lístků.V tomto prostoru vloŽí do úřední obálky 1 hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úředníobálky,

můžezakrouŽkováním pořadového číslanejvýše u
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kandĺdátrj uvedených na témŽe hlasovacím lístku vyznačĺt,
kterému z kandĺdátů dává přednost. Jĺnépísemnéúpravy

hlasovacího lístku nemajĹ na posuzování hlasovacího lístku
vliv. V prostoru určenémpro úpravu hlasovacích lístkůnesmí
být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to anĺ člen okrskové

volební komĺse. s volĺčem,který nemůŽe sám upravĺt
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůŽe čístnebo
psát, můŽe byt v prostoru určenémpro úpravu hlasovacích
lístkůpřítomen jiný volic, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravĺt a vloŽit do rjřední
obálky.

Volič hlasuje tak, Že po opuštěníprostoru určenéhol'pro
upravu hĺasovacích lístktj vloŽí Úřední obálku s hlasovacím
lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Za voliče, který není schopen vloŽit Úřední obálku

s

hlasovacím lístkem do volební schránky, můžetak ucinit jĺný
volič, nikoliv však clen okrskové volební komise.
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