Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České
republiky 2020
V Kostelci nad Orlicí budou v roce 2020 probíhat dvoje volby, a to do zastupitelstev krajů (dále krajské volby) a
do Senátu Parlamentu České republiky (dále senátní volby). Krajské a senátní volby se uskuteční ve dnech
2. a 3. října 2020 a případné druhé kolo senátních voleb, ve dnech 9. a 10. října 2020. Druhé kolo senátních
voleb se uskuteční v případě, že v prvním kole nezíská žádný z kandidátů prvního kola nadpoloviční většinu
hlasů. Vlastní hlasování proběhne v první den voleb, tj. v pátek vždy v době od 14:00 do 22:00 hodin a v druhý
den voleb, tj. v sobotu vždy v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Volby se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, v případě
krajských voleb, podle zásad poměrného zastoupení, v případě senátních voleb, podle zásad většinového
systému.
Voličem pro tyto volby je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu, v případě krajských voleb v obci, která náleží do územního obvodu kraje a
v případě senátních voleb ve volebním obvodu, kde jsou tyto volby vyhlášeny. Ve druhém kole senátních voleb
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Volič
může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů, tj. ve stálém nebo zvláštním seznamu voličů (volič
může být zapsán pouze v jednom z nich) a nenastanou-li u něho překážky ve výkonu volebního práva, kterými
jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva a v případě krajských voleb i zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody a výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze
v zahraničí.
O době a místě konání voleb v obci informuje starosta obce zveřejněním způsobem v místě obvyklým, tj. na
úřední desce a oznámením na území každého volebního okrsku, tj. vyvěšením na veřejných plakátových
plochách, nejpozději 15 dnů přede dnem konání voleb, tj. do 17.09. 2020.
Vlastní hlasování probíhá ve volebních místnostech jednotlivých volebních okrsků, které jsou pro volby
stanoveny starostou města. V Kostelci nad Orlicí je, podobně jako v minulých volbách, stanoveno pro tyto volby
celkem 7 volebních okrsků a to:
volební okrsek č. 1
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ulicích Erbenova, Fűgnerova, Komenského, Luční,
Masarykova, Na Spojce, Nerudova, Proškova, Růžičkova, Sadová, Seifertova, Severní, Solnická, Tůmova s
volební místností v učebně VOŠ, SOŠ, SOU Kostelec nad Orlicí, Komenského 873
POZOR V PŘÍPADĚ VOLEBNÍHO OKRSKU č. 1 JE ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI PROTI ROKU 2019
volební okrsek č. 2
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu ulicích Dukelských hrdinů, I. J. Pešiny, Jiráskovo náměstí,
Jungmannova, Jůnova, Kaněrova, Ke Stadionu, Michalcova, Na Lávkách, Palackého náměstí, Pivoňkova,
Procházkova, Příkopy, Schűtzova, Stadion, Štefánikova, Tylova, Ve Štědré, Zoubkova s volební místností na
sále Sdruženého klubu Rabštejn, Palackého náměstí 36
volební okrsek č. 3
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Fr. Zoubka, Hálkova, K Tabulkám, Kodytkova,
Pelclova, Rudé armády, Tyršova, U Tutlek, Zahradní s volební místností v klubovně Sdruženého klubu
Rabštejn, Palackého náměstí 36
volební okrsek č. 4
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Čermákova, Gallova, Grunda, Jelínkova, Ke
Koupališti, Mandlovní mlýn, Mánesova, Morávkova, Podhorná, Ptáčkova, Rybářská, Smetanova, Staročeská
chaloupka, U Kapličky, U Váhy, V Lukách, Za Nádražím, č.e. 157 s volební místností v klubovně Klubu
seniorů Pohoda, Jiráskovo náměstí 69
volební okrsek č. 5
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Barákova, Havlíčkova, Husova, Jirchářská, Krupkova,
Na Morávce, Pod Branou, Purkyňova, Riegrova, Trávnická, Třebízského, Za Drahou, Žižkova, Žofínská s
volební místností na sále městské knihovny, Krupkova 1154
volební okrsek č. 6
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích Arnoštova, Drtinova, Frošova, Chaloupkova,
Kamenečná, Kotyzova, Mírov, Na Barťáku, Na Pekajně, Na Plácku, Na Spravedlnosti, Na Vrbině, Na

Vyšehradě, Nad Řekou, Nová, Polní, Průšova, Sklenářka, Stradinská, Školní s volební místnosti v učebně ZŠ
Gutha – Jarkovského Kostelec nad Orlicí, Drtinova 662
volební okrsek č. 7
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v městských částech Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry s
volební místnosti v klubovně hasičské zbrojnice v Kostelecké Lhotě
Hlasovací lístky pro krajské i první kolo senátních voleb budou doručeny voličům na adresu místa trvalého
pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 29.09. 2020, případně budou k dispozici ve všech volebních
místnostech. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo senátních voleb se voličům nedoručují a budou k dispozici
přímo ve všech volebních místnostech v den konání voleb.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost
voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u
obecního úřadu, který seznam voličů vede, do okamžiku uzavření seznamu voličů (2 dny před konáním voleb,
tj. do 30.09.2020) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 25.09.2020), a to v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím jeho
datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje voliče
k hlasování volebním okrsku spadajícím, v případě krajských voleb do územního obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny a v případě senátních voleb, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a je-li
zároveň v tomto územním obvodu volič přihlášen k trvalému pobytu. Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je
povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.
Každý volič může v rámci krajských a senátních voleb hlasovat vždy pouze jednou s tím, že hlasuje osobně a
jeho zastoupení není přípustné.
Ve volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem,
nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude občanovi hlasování
umožněno.
Po prokázání totožnosti volič obdrží od volební komise úřední obálky opatřené úředním razítkem a případně i
sady hlasovacích lístků pro jednotlivé volby (pokud si hlasovací lístky nepřinese s sebou). Úřední obálky pro
krajské a senátní volby jsou samostatné a liší se od sebe barvou i velikostí. Podobně jsou pro jednotlivé volby
odlišeny i hlasovací lístky.
Následně volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem. Pouze s voličem, který nemůže pro tělesnou vadu sám vybrat nebo upravit 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 upravit a vložit do
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit i do volební schránky. Na hlasovacím lístku pro krajské volby
může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud budou zakroužkovány více jak 4 kandidáti, k preferenčním
hlasům se nebude přihlížet. Na hlasovacím lístku pro senátní volby se žádné úpravy neprovádí. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetrženy a hlasovací lístky, které nejsou vloženy
do příslušné úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou
z něho patrné potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do příslušných úředních obálek po jednom hlasovacím lístku,
do úřední obálky pro krajské volby, hlasovací lístek pro krajské volby a do úřední obálky pro senátní volby,
hlasovací lístek pro senátní volby. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků vloží úřední obálky s hlasovacími lístky před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který
se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku pro, který byla okrsková komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, a to však pouze v rámci svého
volebního okrsku. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze v době před zahájením hlasování
podávat osobně během úředních hodin na MěÚ Kostelec nad Orlicí, budova A, kancelář A-005 (matrika) u Ing.
Duchoňové nebo Ing. Slámové, nebo na tel. 778 493 604, 773763321, případně zasílat na e-mail:
jduchonova@muko.cz. nebo eslamova@muko.cz. Po zahájení hlasování je třeba v této věci kontaktovat přímo
příslušnou volební komisi (telefonní spojení na jednotlivé volební komise bude k dispozici na webu města).
Informace uvedené v tomto článku jsou pouze rámcové a odpovídají stavu legislativy platnému k 31.07.2020.
Vzhledem k přetrvávající pandemii koronaviru, je možné, že může, v čase do termínu voleb dojít v případě

krajských i senátních voleb k celé řadě změn, včetně změn v současnosti platné legislativy. Proto doporučujeme
sledovat aktuální dění v této oblasti. Případné novinky se budeme v rámci svých možností snažit uveřejňovat i
na webových stránkách města na internetových odkazech:
https://www.kostelecno.cz/volby-do-zastupitelstev-kraju-2020/ds-1303/p1=18602 nebo
https://www.kostelecno.cz/volby-do-senatu-parlamentu-cr-2020/ds-1302/p1=18603.
nebo by měly být k dispozici na příslušných webových stránkám ministerstva vnitra na internetové odkazu:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx.
Ing. Jaroslav Kovaříček, CSc.
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