
OBECNÍ ÚŘAD MORÁVKA, Morávka 599, 739 04  Pražmo 
 
 

  

  

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce 

Morávka a do Senátu Parlamentu České republiky 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Starostka obce Morávka v souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s ust. § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

oznamuje: 

 

1. Volby do zastupitelstva obce Morávka a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: 

 v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 

 v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

  

            V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční: 

- v pátek dne 30. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 

- v sobotu dne 1. října 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 

 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu 

Morávka, Morávka č. p. 599. 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 

České republiky, případně státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 

území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným 

občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o 

cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. 

Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. 

 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 

dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

V případě konání druhého kola veleb do Senátu Parlamentu ČR voliči obdrží hlasovací 

lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 

 

5. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda 

okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu 

hlasování jsou závazné pro všechny přítomné. 

 

6. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat Obecní úřad 

Morávka na tel. 558 691 021, 606 042 055, nebo ve dnech voleb okrskovou volební 

komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková 

volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 

obálkou a hlasovacími lístky. 

 

 

Mgr. Gabriela Daňková 

starostka obce 

 

 


