
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve 
dnech 8. a 9. října 2021. 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 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má ten, který 
alespoň druhý den voleb, tj. 09.10.2021, dosáhl věku nejméně 18 let a nemá omezenou 
osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a není omezen ve svéprávnosti k výkonu 
volebního práva a prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským 
průkazem  nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR. 
 
HLASOVACÍ LÍSTKY: 
Hlasovací lístky obdrží voliči na území ČR na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny 
před dnem voleb. V případě, že volič nedostane hlasovací lístky do své schránky, tak je obdrží 
v den konání voleb ve volební místnosti.  
   
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). 
 
VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH: 
V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může 
volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště za splnění podmínek zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a to: 
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad pro voliče, 
který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže 
z důvodů, že je ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení předá údaje voličů, k zápisu 
do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů před volbami (tj. 1. října 
2021 do 14:00 hod) a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto seznamu obecnímu 
úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu (zamezení dvojí volby). 
b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, kde má volič trvalý pobyt 
(viz Voličské průkazy). 
V obou případech samotné hlasování v uvedeném zdravotnickém zařízení zajistí okrsková 
volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své 
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členy, kteří po prokázání totožnosti (platným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky. 
  
VOLIČSKÉ PRŮKAZY: 
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat 
o voličský průkaz. Vydávat se vyhotovené voličské průkazy budou od čtvrtka 23.09.2021.  
Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 
06.10.2021 do 16:00 hodin. 
Žádost o vydání voličského průkazu lze podat i v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky (musí být datová schránka fyzické osoby), obě podání musí být doručena 
příslušnému úřadu nejpozději do pátku 01.10.2021 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se 
nevybírá správní poplatek. 
Voličský průkaz může být zaslán na uvedenou adresu (do vlastních rukou výhradně 
adresáta), případně průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně 
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. 
V případě volby s voličským průkazem, vybírá volič z kandidátů uvedených na hlasovacím 
lístků příslušného kraje, na jehož území se voleb účastní. 
  
VOLBY V ZAHRANIČÍ: 
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je možno hlasovat 
i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit 
v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra. 
 
INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY: 
Dle § 14e odst. 3)  zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR může každá 
politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla ve volebním kraji 
zaregistrována delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. Není-li takto dosaženo minimální 
počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa. 
 
KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE (OVK): 
Státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se 
skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který 
není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR. Osoby zajišťující činnost volebních orgánů 
jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů 
volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích. 
 
Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK! 
Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední 
desce městského úřadu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení. 
1. zasedání okrskových volebních komisí města Vamberk se koná v pátek 17. září 2021 
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města. 
 
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
S ohledem na aktuální situaci budou v době konání voleb přijata opatření dle aktuálního 
nařízení.  

 
Aktuální informace a formuláře na najdete na www.vamberk.cz v sekci Volby. 
 
Ing. Martina Jusková 
tajemnice městského úřadu 
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