
 

       Obecní úřad Písečná, Písečná 262, 739 91  

STAROSTA OBCE 

________________________________________________________ 

        
 

             Písečná, 8. září 2022 
 

 
 

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTEV  OBCÍ  A  

DO  SENÁTU  PARLAMENTU  ČESKÉ  REPUBLIKY 
 

Oznámení o době a místě konání voleb 

 

 

Starosta obce Písečná podle § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

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

 

oznamuje: 

 

 Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky se 

uskuteční: 

 

23. září 2022 (pátek) od 14:00 hodin do 22:00 hodin 

 

a 24. září 2022 (sobota) od 8:00 hodin do 14:00 hodin 

 

v případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se 

uskuteční:  

 

30. září 2022 (pátek) od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

 

a 1. října 2022 (sobota) od 8.00 hodin do 14.00 hodin 
 

 

 Místem konání voleb je volební místnost Kulturní dům Písečná, čp. 263 

 

 

 Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb 

hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve 

volební místnosti.  

 

 



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

občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 

cestovním průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo 

potvrzením o přechodném pobytu. 

 

 

 Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní 

úřad a ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 

hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu okrsku, 

pro který byla okrsková komise zřízena. 

 

 

 V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se 

uskuteční 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. Hlasovací lístky pro druhé 

kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve 

volební místnosti ve dnech konání druhého kola voleb do Senátu. 

 

 

 

      Bc. David Ćmiel, starosta obce 


