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Oznámení voličům o době a místě konání voleb do 
zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR   

ve dnech 23. a 24. září 2022 v obci Spojil 
 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně  
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o 
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  
 

informuji voliče, 
 

že volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 
 

v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin 
a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 

 
v případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční 

 
v pátek 30. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin 

a v sobotu 1. října 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 
 

Místem konání voleb je víceúčelová místnost sportovního areálu obce Spojil, 
 Okružní č.p. 200, 530 02 Pardubický kraj 

 
Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnost a 
státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  
Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání             
jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k 
trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky anebo osvědčením o 
registraci (nový doklad osvědčující přechodný pobyt na území České republiky). 
 
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději v 
úterý 20. září 2022, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti. 
Hlasovací lístky pro případné II. kolo senátních voleb voliči obdrží přímo ve volební místnosti. 
Upozornění – při volbách do Senátu PČR může hlasovat pouze státní občan ČR. 
 

 

 

Ve Spojilu 6. září 2022                                                                     Radka Ministrová                                                              

                                                                                                             starostka obce v.r.                                           
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