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Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městského
obvodu Pardubice V, do Zastupitelstva města Pardubic a Senátu Parlamentu
České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 v Městském obvodě
Pardubice V
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

oznamujeme,
že volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, do Zastupitelstva města Pardubic a Senátu
Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto volby uskuteční:
v pátek 30. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 1. října 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Hlasovací lístky, pro případné II. kolo voleb do Senátu, voliči obdrží přímo ve volební místnosti ve
dnech voleb.
Místo konání voleb do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V a Zastupitelstva města Pardubic
a 1/3 Senátu PČR probíhá v jednotlivých volebních okrscích. Číslo volebního okrsku a adresu příslušné
volební místnosti, kam, byla adresa voliče zařazena, najde volič v příloze tohoto oznámení na úřední
desce, na webových stránkách Městského obvodu Pardubice V a na obálce, ve které obdrží hlasovací
lístky. Na území městského obvodu Pardubice V je 18 volebních okrsků.
Voličem pro volby do zastupitelstva obce je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci, městě přihlášen k trvalému
pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb, je držitelem potvrzení o
přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci,
městě, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „volič“); do

zastupitelstva městského obvodu má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k pobytu v
tomto městském obvodu.
Voličem pro volby do senátu je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který
alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V, do Zastupitelstva města
Pardubic a Senátu Parlamentu České republiky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Hlasování do zastupitelstva obce bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem, jde-li o občana jiného členského státu EU průkazem o povolení k trvalému pobytu,
potvrzením o přechodném pobytu na území ČR nebo osvědčením o registraci. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování do senátu bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno. S
voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i
úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice V a do Zastupitelstva města
Pardubic se vkládají do jedné úřední obálky (šedé). Hlasovací lístek do Senátu Parlamentu České
republiky se vkládá do úřední obálky (žluté).
Hlasování pro volby do zastupitelstva obce probíhá pouze ve volebních místnostech na území České
republiky. Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve
volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Hlasování pro volby do Senátu probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky, a
to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Městský obvod Pardubice V je
zařazen do volebního obvodu č. 43 - Pardubice.
Hlasování na voličský průkaz ve volbách do Senátu
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky
a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu
voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním
okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu
hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po

prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ze zvláštního výpisu obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy opatřenou úředním razítkem (ve II. kole šedé
barvy).
Hlasování do přenosné volební schránky
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 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.
O přenosnou volební schránku si mohou voliči Městského obvodu Pardubice V požádat telefonicky
na číslech 466 301 271 – Mgr. Jiří Šmaha, tajemník úřadu.
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