INFORMACE
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Olomouckého kraje
a do Senátu Parlamentu ČR
Starosta obce Horní Moštěnice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
1. Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek dne 02. října 2020 od 14 hodin do 22 hodin a
v sobotu dne 03. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: Kulturní dům v Horní Moštěnici, nám. Dr. M. Tyrše 77/1 – velký sál pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice Hliníky, Dr. A. Stojana, Pod Vinohrady, Zahradní, 1. května, 9. května – směr od
Přerova, levá strana, Revoluční - směr od Přerova, levá strana, Čechova – od silnice I/55
nahoru, U Kapličky, Nám. Dr. Tyrše – směr od Přerova, levá strana, Nábřežní – směr od
Přerova, levá strana, U Rybníka, Pod Skalkou, Pod Čupy, Na Vyhlídce
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost: Kulturní dům v Horní Moštěnici, nám. Dr. M. Tyrše 77/1 – velký sál
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice 28. října, Palackého, Havlíčkova, Nádražní, U Kostela, Zámostí, 9. května – směr od
Přerova, pravá strana, Revoluční - směr od Přerova, pravá strana, Čechova – od silnice I/55
dolů, Nám. Dr. M. Tyrše – směr od Přerova, pravá strana, Nábřežní – směr od Přerova, pravá
strana.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky, cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
v pátek dne 09. října 2020 od 14 hodin do 22 hodin a
v sobotu dne 10. října 2020 od 8 hodin do 14 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
V Horní Moštěnici 15. 09. 2020
Ing. Vladimír Martínek
starosta obce

