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Obecní úřad Tchořovice 
 

OZNÁMENÍ STAROSTKY OBCE TCHOŘOVICE 
o místě a době konání voleb 

 
Dle § 27 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

O ZN A M U J I 
 

1. Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: 
v pátek dne 2. října 2020             od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
v sobotu dne 3. října 2020   od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
2. Místem konání voleb je ve Tchořovicích pro volební okrsek č. 1 

volební místnost v budově Obecního úřadu Tchořovice čp. 77 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem České republiky).  

 
4. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 
5. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 

lístky i ve volební místnosti. 
 

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad nebo v den voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 

 
7. Voliči, kteří jsou rozhodnutím hygieny nebo lékaře v individuální karanténě či izolaci kvůli 

covidu-19, budou moci hlasovat v drive-in volební místnosti z automobilu, v pobytovém 
zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno, příp. do zvláštní přenosné schránky. Informace 
k možnosti hlasování zveřejní Krajský úřad Jihočeského kraje na svých internetových stránkách. 

 
8. Volič je povinen ve volební místnosti mít zakryté dýchací cesty (nos a ústa) rouškou, 

respirátorem, šátkem, šálem nebo jiným prostředkem, který brání šíření kapének.  
 

9. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční  
v pátek dne 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin   
v sobotu dne 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 
 
 

 
Mgr. Eva Křivancová 
       starostka obce   

 

Vyvěšeno dne: 17. 9. 2020 
Sejmuto dne 10. 10. 2020 


