Obecní úřad Borušov
Borušov 60, 571 01 Moravská Třebová

Oznámení voličům o době a místě konání voleb v obci Borušov
--------------------------------------------------------------pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Starosta obce Borušov podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje,
že volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční

v pátek 2. října 2020 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Místo konání voleb:


ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost jídelna budovy kulturního domu se sídlem Borušov č.p. 60
pro voliče s trvalým pobytem na území vymezeném: obce Borušov a Svojanov

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb, tj. do úterý 29. září 2020 hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volič vybavený voličským průkazem je oprávněn k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území
kraje.
Z důvodu protiepidemických opatření je povinností každého voliče použít desinfekci rukou u vstupu a
do volební místnosti vstupovat pouze se zakrytými ústy a nosem. Je doporučeno použití vlastní psací
potřeby.
K zajištění nerušeného průběhu voleb je každý povinen respektovat pokynů předsedy okrskové volební
komise.

Voliči v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19 nemohou hlasovat ve stálých volebních
místnostech a dle zákona č. 350/2020 Sb. je zavedena možnost zvláštního způsobu hlasování.
Podrobnější informace pro voliče jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva vnitra
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx.

V Borušově dne 16. 09. 2020
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