Volby do zastupitelstev obcí i volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 23.
září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 do 14:00.
Volby do zastupitelstev obcí
Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České
republiky. Pro tyto volby se nevydává voličský průkaz.
Voličem je
•
•

státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci
trvalý pobyt,
občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18
let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České
republiky
•
•
•

platným občanským průkazem,
platným cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o
přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00
a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 do 14:00, případné druhé kolo se koná v pátek
30. září 2022 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 1. října 2022 od 08:00 do 14:00.
Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému
pobytu, výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.
Voličem je
•
•

občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let;
ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2022
dovrší věku 18 let.

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého
náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do Senátu může volič takto hlasovat
jen v obcích ve svém volebním obvodu, tzn., že občané Břidličné mohou volit ve
všech obcích územního obvodu č. 64 – Bruntál.

