
                     O b e c   V a l c h o v 

Valchov 97, 680 01 Boskovice 

 
 
 
 

              OZNÁMENÍ  
        O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE VALCHOV  

       A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 
Starosta obce Valchov podle ustanovení podle ust. § 15 odst. 1 písm. b) a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. 
§ 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  
 

 
 
      oznamuje:  

 
     Volby do Zastupitelstva obce Valchov a do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 

 
                          v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
                       a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
 
 
V případě, že žádný z kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky nezíská počet hlasů 
potřebných ke zvolení (ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) proběhne 2. 
kolo voleb 
 

                          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. 
 
 
 
Místem konání voleb v obci Valchov je 
volební okrsek č. 1 
volební místnost v budově bývalé školy Valchov č. p. 52. 
 
 
Informace k volbám do Zastupitelstva obce VALCHOV: 
 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
 
Volič po příchodu do volební místnosti 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 občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od 
okrskové volební komise úřední obálku. 
 
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním 
okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování. 
 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 
 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to 
ani člen okrskové volební komise. Voliče, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou 
vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků jiného voliče, nikoliv však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek 
upravil a vložil do úřední obálky. 
 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den 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. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování. 
 
 
 
Informace k volbám do Senátu Parlamentu České republiky: 
 
 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
 
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem, nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo 
zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku. 
 
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní 
mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi. Ta jej přiloží k výpisu 
ze zvláštního seznamu. 
 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno. 
 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to 
ani člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. S voličem, který nemůže 
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise 
nebo zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. 
 



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 a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební 
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 
 
Pro osoby s tělesným postiženým sdělujeme, že volební místnost pro obec Valchov má bezbariérový 
přístup.  
 
 
 
Ve Valchově dne 20. 7. 2022  
 

 
 
 
           ………………………………………..                             

                                                                Karel Vrána 
                       starosta obce 
 
 
Zveřejněno na úřední desce dne: 20. 7. 2022 
K sejmutí z úřední desky dne: 2. 10. 2022 
Sejmuto dne:  


