
Obecní úřad Hamry nad Sázavou 

OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny  

Parlamentu ČR 
Starosta obce Hamry nad Sázavou 
podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 

doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona 350/2020 Sb. 

 o z n a m u j e: 

 1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční  
v pátek   8. října 2021  od  14.00   hodin    do   22.00   hodin   a    
v sobotu  9. října 2021   od    8.00   hodin    do   14.00   hodin. 

2.  Místem konání voleb pro celou obec Hamry nad Sázavou  
     ve volebním okrsku č. 20811/1 je volební místnost:  

obřadní místnost Obecního úřadu Hamry nad Sázavou č.p.322 (budova KD) 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným dokladem (občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Voliči nebude hlasování umožněno, pokud nevstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. 
 
6.   V den voleb bude zřízeno do volební místnosti telefonické spojení: 566 623 122. 
 
7. Oprávněným voličům, kteří nemohou ze závažných důvodů hlasovat ve hlasovací místnosti, bude 

umožněno hlasování do přenosné hlasovací schránky. O takové hlasování požádejte obecní 
úřad nebo volební komisi. 

 
8. V souvislosti s nákazou COVID 19 bude nutné ve volební místnosti dodržovat hygienická opatření. 

Rozestupy, roušky, desinfekce a dodržovat pokyny volební komise. 
 
9. Osobám, kterým bude ve dnech voleb nařízená karanténa (COVID 19), bude umožněno hlasovat 

na VOLEBNÍM STANOVIŠTI PŘÍMO Z AUTOMOBILU. Pro voliče s adresou místa trvalého pobytu  
    v okrese Žďár nad Sázavou bude umístěno: 

    ve středu 6. října v čase od 8:00 do 17:00 v místě: rychlobruslařský ovál na ulici 

Jungmannova ve Žďáru nad Sázavou.  
 
10. Osobám žijícím v pobytovém zařízení s nařízenou karanténou (COVID 19), bude umožněno 

hlasování v tomto zařízení.  
 
11. Oprávněným voličům, kteří mají nařízenou karanténu nebo izolaci (COVID 19), a nemohou ze 
závažných důvodů hlasovat na VOLEBNÍM STANOVIŠTI, bude umožněno hlasování do zvláštní 
přenosné hlasovací schránky. O takové hlasování požádejte krajský úřad na speciální telefonní 
lince. Více informací o zvláštních způsobech hlasování na https://www.kr-vysocina.cz/informace-pro-
volice-v-karantene-izolaci-z-duvodu-onemocneni-covid-19/ds-304804/archiv=0&p1=65869 
 
12. Volební místnost má bezbariérový přístup a je dostupná pro držitele průkazů ZTP/P a ZTP 
z plochy u vchodu do OÚ. 
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