
Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu ve Vamberku 
 

Volby do Senátu se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 souběžně s volbami do 

zastupitelstev krajů, v případě konání II. kola voleb ve dnech 9. a 10. října 2020. První 

den voleb (pátek) lze hlasovat od 14:00 hodin do 22:00 hodin a druhý den voleb (sobota) 

od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 

SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ VE VAMBERKU:  

 
Okrsek Místo 

1 Spolkový dům „Školka“, Merklovice 90 

2 Základní škola Peklo, Peklo 77 

3 VAMBEKON s.r.o., Na Struhách 536 

4 MK Sokolovna – šatna, Tyršova 18 

5 MK Sokolovna – malý sál, Tyršova 18 

6 Městský úřad, Husovo náměstí 1 

 

 

KDO MŮŽE VOLIT: 

Právo volit na území České republiky do zastupitelstva kraje a do Senátu má každý 

státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 3. 10. 2020, dosáhl věku nejméně 18 let 

a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Ve druhém 

kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let. 

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve 

stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je 

povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět 

nelze. 

Dva dny přede dnem voleb, tj. 30. 9. 2020, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.          

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY: 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v 

územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat tajemnici městského 

úřadu na e-mail: juskova@vamberk.cz nebo  na tel.: 494 548 112 nebo 605 006 265 nebo paní 

Lence Prokešové na e-mail: prokesova@vamberk.cz nebo na tel.: 494 548 124 (jméno, příjmení 

voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče). 

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY: 

Od vyhlášení voleb  může volič, který nebude moci hlasovat ve svém volebním okrsku, požádat 

o voličský průkaz. 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně u obecního úřadu, který vede stálý 

seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), 

nejpozději do středy 30. 9. 2020 do 16:00 hod. 

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 

podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí 

být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému 
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úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 25. 9. 2020 do 16:00 hod. Za ověření 

podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá. 

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně 

adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se 

prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 

průkazu. 

 

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování do SENÁTU v jakémkoliv volebním 

okrsku volebního obvodu č. 48 Rychnov nad Kněžnou. 

 

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování do ZASTUPITELSTVA KRAJE 

v jakémkoliv volebním okrsku v územím obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tzn. 

občan Vamberka), může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku 

v Královéhradeckém kraji). 

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ: 

Při vstupu do volební místnosti je každý volič povinen použít dezinfekci rukou a roušku. 

S ohledem na druh voleb nebude prostor za volební zástěnou vybaven psacími potřebami 

pro voliče. Z důvodu přijatých zvýšených hygienických opatření prosíme o trpělivost při 

hlasování. 

 

Aktuální informace a formuláře na najdete na www.vamberk.cz v sekci Občan a úřad - Volby. 

 

Ing. Martina Jusková 

tajemnice městského úřadu 

 
 

http://www.vamberk.cz/

