
O Z N Á M E N Í 
 

o  době  a  místě  konání  voleb 
 

 

Starostka obce Rybí paní Marie Janečková podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 

zastupitelstev krajů v platném znění 

o z n a m u j e  : 
 

1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se v obci Rybí uskuteční ve dnech: 

 

 v pátek  2. října 2020    od  14.00  hodin   do  22.00 hodin     a  

 

 v sobotu       3. října 2020    od    8.00  hodin   do  14.00 hodin.   

 
2. Místem konání voleb pro voliče s trvalým pobytem v Rybí je volební místnost                                

ve Věžičce, Rybí č.p. 102 . 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství                  

České republiky svým platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem ČR. Má-li 

volič vydán voličský průkaz, předá jej komisi (i pokud jde volit v místě svého volebního 

okrsku). Od volební komise převezme úřední obálku. (§ 31 zákona). 

 

4. Způsob hlasování: 

Po obdržení obálky vstoupí do prostoru, určeného k úpravě hlasovacích lístků. Voliči, který 

se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní. 
 

Do úřední obálky volič vloží 1 hlasovací lístek, na kterém může vyznačit 4 přednostní hlasy 

- zakroužkovat pořadové číslo nejvýše u 4 kandidátů. 
 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku před 

okrskovou volební komisí do volební schránky (§ 32 zákona). 

 

5. Voličský průkaz: 

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

listinné podobě s ověřeným podpisem žadatele nebo v elektronické podobě podepsané 

uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané 

prostřednictvím datové schránky do 25. září 2020. Konec lhůty pro osobní podání žádosti je 

dne 30. září 2020 do 16.00 hod.  

 

6. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb.                       

Ve dnech voleb může volič na požádání obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

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                            

– prostřednictvím přenosné volební schránky.  

 

Telefon do volební místnosti: 725 410 413 

                                  Marie Janečková 

V Rybí  dne  17.9.2020                    starosta obce Rybí 

 

Evidenční číslo písemnosti:   48 / 2020 

Vyvěšeno dne : 17.9.2020   

Sňato dne :             

Za správnost: Jana Marková 


