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OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR 

 

Starosta obce Rynoltice podle § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o 

změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zák. o volbách do Parl.“) 

zveřejněním v místě obvyklým 

 

oznamuje: 
 

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa se 

uskuteční  
v pátek   dne   2. října 2020     od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu dne   3. října 2020     od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb 
 

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Zasedací místnost (budova malé školy, vchod od  

hlavní silnice), Rynoltice č.p. 101  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Rynoltice, v části obce Nová Starost,   

Černá Louže a Polesí 

      

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Jítravský dvorec – Apartmán Hotel, Jítrava č.p. 

70 (vchod od silnice)  
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obce Jítrava 

 

3. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Senátu. Ve dnech 

voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 

České republiky).  

 

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční 
v pátek   dne   9. října 2020     od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu dne 10. října 2020     od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 

       Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb ve dnech voleb ve volební místnosti. 

 

 

 

V Rynolticích dne 16. 9. 2020 

 

 

 

                       Ing. Jan Vacek v.r. 

   starosta obce 

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne: 16. 9. 2020 
 


