
OBEC MALÁ ŠTÁHLE  
 

 

INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY  

PARLAMENTU České republiky 
 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve 2 dnech, jimiž jsou pátek 25. 

a sobota 26. října 2013. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 

hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.  

2. V obci Malá Štáhle je volební místnost v Obecním domě - knihovna. 

3. Právo volit  do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má každý občan České republiky,  

s trvalým bydlištěm ve volebním obvodu č. 64 – Bruntál, který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku 18 let, ve druhém kole pak může volit ten, kdo  v den druhého kola voleb dosáhl 

věku 18 let.  

4. Voličský průkaz - platí jen pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
-  vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro 

volby do  parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je 

tento seznam veden. 

- Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to 

písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů 

přede dnem voleb obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá 

voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 

podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.  

- Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny  k hlasování v 

jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. 

5. Informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České 

republiky, uvedené ve všech jazycích členských států Evropské unie, poskytne voličům na 

požádání obecní úřad.  

6. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky po příchodu do volební 

místnosti platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky anebo cestovním. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství 

České republiky nebo jiného členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, 

neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu 

hlasování umožněno.  

7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 

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. V 

takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 

schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby do 

Evropského parlamentu. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla 

zachována tajnost hlasování.  

8. Způsob voleb: 
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k 

úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do 

úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním 

pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, 

kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho 

posuzování vliv.  

 

V Malé Štáhli dne 5. října 2013 

         Ing. Miroslav Pospíšil  

          starosta  


