
Volby do Senátu Parlamentu ČR  - informace pro voliče 

Volby do Senátu (I. kolo) se uskuteční současně s volbami do zastupitelstev obcí.  

Termín voleb do senátního obvodu č. 70 byl prezidentem republiky vyhlášen: pátek 23. září 

2022 (14 - 22 h) a sobotu 24. září 2022 (8 - 14 h). Případné II. kolo voleb se uskuteční 
následující týden pátek 30. září 2022 (14 - 22 h) a sobotu 1. října 2022 (8 - 14 h). 
 
KDO MŮŽE VOLIT: 

Právo volit do zastupitelstva obce má občan Šenova za předpokladu, že jde o státního občana 
České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let. 
Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu 
totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). 

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 
(musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu). 

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve 
stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad 
je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti 
vyhovět nelze. 

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře. 

 

 VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU: 

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Radniční náměstí 300, Šenov) je zapsán ve 
stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 3. 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY: 

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku na území 
senátního volebního obvodu č. 70, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené 
voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 8. 9. 2022.  

Volič může požádat osobně u úřadu, který vede stálý seznam voličů, nejpozději do středy 
21. 9. 2022 do 16:00 hod.  

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová 
schránka fyzické osoby), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 
do pátku 16. 9. 2022 do 16:00 hod. Za ověření podpisu se nevybírá správní poplatek. 

Voličský průkaz může být zaslán na uvedenou adresu (do vlastních rukou výhradně adresáta), 
případně průkaz může převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář níže). 

S voličským průkazem mohou voliči ze senátního volebního obvodu č. 70 volit pouze na území 
tohoto obvodu. 



VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY: 

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. Tyto 
požadavky může ohlašovat osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 774 401 522, popř. 
zaslat na e-mailovou adresu:  bpreinova@mesto-senov.cz. 
  

 

Žádost o vydání voličského průkazu     

 

mailto:bpreinova@mesto-senov.cz
https://mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2022/07/Zadost-o-vydani-volicskeho-prukazu-Senat.docx

