
O z n á m e n í 
 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a I.kolo voleb do Senátu PČR 

 

Starosta obce Radostice podle §29 zákona č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí a 

§ 15 odst.1  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

oznamuje: 

 

1. Hlasování o volbách do zastupitelstev obcí a I.kola do Senátu PČR se uskuteční ve 

dvou dnech: 

 

       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. 

  
Případné  II.kolo voleb do Senátu PČR se bude konat ve dvou dnech: 

 

       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. 
 

2. Místem konání voleb v obci Radostice je:  

                 zasedací místnost obecního úřadu 

 

3. Voličem pro volby do zastupitelstev obcí je státní občan České republiky, má v obci 

trvalý pobyt nebo občan jiného členského státu EU, má v obci trvalý nebo 

registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu 

voličů.Voličem je osoba která nejpozději druhý den voleb (tj.24.9.2022) dosáhla věku 

18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 

občanství platným občanským průkazem, platným cestovním pasem České republiky. 

Jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o 

přechodném pobytu na území, případně osvědčením o registraci. Voliči, který tak 

neučiní, okrsková volební komise hlasování neumožní. 

  

4. Po obdržení úřední/ch obálky/lek (opatřené úředním razítkem) a popřípadě 

hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru  určeného k úpravě volebních lístků. 

Voliči, který se do tohoto prostoru neodebere, nemůže okrsková volební komise 

umožnit hlasování. 
 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi na tel. čísle 547 225 425 o to, aby mohl 

hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle 

k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. 

 

6. Volební lístky, pro volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR, budou voličům 

dodány nejpozději   3 dny přede dnem voleb přímo do domu. Volební lístky budou ve 

dnech voleb k dispozici i ve volební místnosti. 

 

 

V  Radosticích  dne  8. 9. 2022 

 

                         Ing. Jaroslav Kadlčík 

                                                                                    starosta obce 


