
Krajské volby 2020

Krajské volby se konají každé čtyři roky. Ty příští připadají na 2. a 3. října 2020. Volební
místnosti  budou  otevřeny  v pátek  od  14.  00  do  22.00  a  v sobotu  od  8.00  do  14.00.  V
krajských volbách můžete volit celou stranu prostým vložením hlasovacího lístku do obálky,
nebo zvolit své favority pomocí kroužkování. Volební lístky a bližší informace o hlasování
obdrží každý občan starší 18 let do své poštovní schránky.

Kde volit?
V letošním  roce  budeme  mít  nově  pro čtyři  volební  okrsky  volební  místnosti  na  ZŠ
Komenského – volební okrsek  1,  2, 3, 4 a pátý volební okrsek bude mít stejnou volební
místnost, a to na Penzionu pro důchodce na ulici Žižkova 960/1. Ve volebním okrsku 1, 2, 3 a
4 můžete zaparkovat v areálu školy, zároveň je zde i bezbariérový přístup. Do ZŠ je možný
přístup dvěma vchody, jak z parkoviště, tak i z hlavní ulice Komenského – viz mapka.
Podrobnému rozpisu a volební mapě pro Hustopeče je věnována celá protější stránka. 

Kdo může volit a co dělat, když nemám občanský průkaz
Volit může každý občan, který v době konání voleb dosáhl alespoň 18 let. K volbám je nutné
přijít s platným občanským průkazem nebo pasem. Pokud nebude mít občan ve dny voleb
platný občanský průkaz je možnost si ve dnech voleb požádat o vydání tohoto dokladu
na MěÚ Hustopeče, odbor správních činností. Pro vydání tohoto občanského průkazu musí
žadatel  prokázat  svou totožnost,  předložit  2 fotografie  a originál  svého rodného listu.  Pro
tento účel je nutné ve dny voleb kontaktovat Ing. Martinu Strnadovou, tel. 725 506 392 nebo
Jitku Šuterovou, tel. 728 539 415.

Voličský průkaz
Na voličský průkaz lze volit v kterékoliv volební místnosti v rámci Jihomoravského kraje. O
vydání voličského průkazu lze žádat osobně na odboru správních činností, evidence obyvatel
do uzavření stálého seznamu, písemně, s úředně ověřeným podpisem do 7 dnů přede dnem
voleb,  nebo elektronicky,  výlučně prostřednictvím datové schránky do 7 dnů přede dnem
voleb. V Hustopečích lze zažádat osobně na ohlašovně do středy 30. 9. 2020 do 16.00, tj. do
uzavření seznamu voličů. Podání zaslaná poštou písemně nebo datovou schránkou, se berou
vždy doručená celý ten den, tj. do pátku 25. 9. 2020 včetně.

Přenosná volební schránka
Do  data  voleb  lze  o  hlasování  do  přenosné  schránky  požádat  obecní  úřad.  Kontaktními
osobami MěÚ Hustopeče jsou paní Eliška Babáčková, tel. 519 441 037, 702 207 366 nebo
paní Simona Procházková, tel. 519 441 064. Ve dny voleb lze o tuto možnost požádat přímo
příslušnou okrskovou volební komisi.



Volební místnosti 1, 2, 3, 4 ………ZŠ Komenského
                                                                 (vchod z obou stran budovy, parkování v areálu školy)      

Volební místnost 5 ……………….  Penzion pro důchodce, ul. Žižkova 960/1




