
Obecní úřad Kunkovice, Kunkovice 30, 768 13 Litenčice 

Oznámení o době a místě konání voleb 
Starosta obce Kunkovice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

§ 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 

znění   

o z n a m u j e: 

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstva obce Kunkovice se 

uskuteční  

dne 23. září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod. 

a dne 24. září 2022 od 08.00 hod. do 14.00 hod. 

2. Místem konání voleb: 

 ve volebním okrsku č. 1 – je volební místnost v přízemí Obecního úřadu Kunkovice, č.p. 30, 

768 13 Litenčice. 

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 a nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 

doklady, nebude mu hlasování umožněno. Hlasování ve volbách do zastupitelstva obce bude dále 

umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost, i státnímu občanovi jiného státu, který alespoň druhý 

den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v obci Kunkovice přihlášen k trvalému pobytu 

a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla 

vyhlášena ve sbírce Mezinárodních smluv.  

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 

obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do 

Senátu PČR již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve 

dny voleb.  

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 

uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.  

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 

jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.  

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. 

8. V případě konání druhého kola voleb do Senátu PČR se tyto volby uskuteční: 

dne 30. září 2022 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 1. října 2022 od 08.00 hod. do 14.00 hod.   

 

 

            Ing. Roman Novotný, DiS. v. r.  

                    starosta obce Kunkovice 

V Kunkovicích dne 30. 8. 2022 

Vyvěšeno: 30. 8. 2022 

Sňato: 


