Volby do zastupitelstev krajů na území
městské části Brno-střed
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Základní informace
Volby do zastupitelstev krajů se konají:



v pátek 2. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Volby do zastupitelstev krajů se řídí zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Právo volit
Právo volit do zastupitelstva Jihomoravského kraje má státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního
práva a je přihlášen k trvalému pobytu v městské části Brno-střed, nebo má voličský průkaz
vystaven obcí, která náleží do územního obvodu Jihomoravského kraje.
Překážky výkonu volebního práva:





zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze
v zahraničí.

Seznamy voličů
Každý občan si může zkontrolovat od 13. července do 30. září 2020 do 16.00 hod.
na Úřadě městské části Brno-střed, Dominikánská 2, Odbor informatiky od 8.00 hod., a to
v pondělí a ve středu do 17.00 hod., v úterý a ve čtvrtek do 14.00 hod. a v pátek do 13.00 hod.,
zda je zapsán ve voličském seznamu. Je třeba předložit občanský průkaz nebo cestovní pas.
Voličské průkazy
Volič s trvalým nebo přechodným pobytem na území městské části Brno-střed může o voličský
průkaz požádat ode dne vyhlášení voleb:




osobně do 30. září 2020 do 16:00 hod v místnosti volebního štábu městské části Brnostřed,
písemně s ověřeným podpisem do 25. září 2020, žádost musí být doručena do 16:00 hod.
na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
datovou schránkou do 25. září 2020, žádost musí být doručena do 16:00 hod. (ID datové
schránky: qykbwe7).

ÚMČ Brno-střed vydá voličský průkaz neprodleně po doručení žádosti. Při osobní žádosti se
voličský průkaz vydá na počkání.
Upozorňujeme voliče, že voličský průkaz platí pouze na území Jihomoravského kraje.
Informace a postup k získání hlasovacích lístků a úřední obálky
Získání hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev krajů:


Hlasovací lístky budou doručeny do schránek do 29. září 2020 (16:00), budou také
k dispozici na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 nebo přímo ve volební místnosti.
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Volič si může hlasovací lístky vyzvednout ve volebním štábu ÚMČ BS, nejdříve však
od 23. září 2020.
Volič si může hlasovací lístky vyzvednout ve volební místnosti ve dny hlasování.

Postup pro získání úřední obálky pro volby do zastupitelstev krajů:






Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno.
Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev
krajů a prokáže trvalé bydliště v daném okrsku, bude okrskovou volební komisí
do seznamu voličů dopsán. Volič, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů
pro volby do zastupitelstev krajů a předloží voličský průkaz pro Jihomoravský kraj,
okrsková volební komise ho dopíše do výpisu ze seznamu voličů.
Po učinění záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů
obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem ÚMČ BS a odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.,

Způsob hlasování




Poté co se volič nachází v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků si může
hlasovací lístek upravit zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Následně do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek toho politického subjektu, pro
který se rozhodl hlasovat. Poté tuto úřední obálku vhodí před okrskovou volební komisí
do hlasovací schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební
komise hlasování neumožní. Pokud volič opustí volební místnost s vydanou úřední obálkou a
následně se vrátí do volební místnosti a chce hlasovat, komise tomuto voliči nedovolí hlasovat.
Pokyny pro způsob hlasování jsou součástí hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně. Výjimkou je tělesně postižený, který si může do prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků vzít jiného voliče, nikoliv však člena volební komise.

Hlasování mimo volební místnost
Hlasování z místa trvalého pobytu
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou,
úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Hlasování v nemocnici nebo obdobném zařízení
Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném ústavu a
zařízení může oprávněný volič uplatnit své aktivní volební právo pouze v případě, že má
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vystavený voličský průkaz obcí, která se nachází na území Jihomoravského kraje nebo má
trvalý pobit v okrsku, do nějž náleží i zařízení ve kterém je hospitalizován.
Hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

Informace pro volební strany
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstev
krajů, může delegovat nejpozději do 2. září 2020 (16:00) jednoho člena a jednoho
náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku (§ 17 odst. 2 a 3 zákona
130/2000 Sb.).
Další informace
Další podrobnější informace najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz v odkazu VOLBY.
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