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OZNÁMENÍ 
Starosta obce Zdobín podle:  

 zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  

 vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).  

 zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“),  

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustano-
vení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o 
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 
Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 
204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), pro Volby 
do ZASTUPITELSTEV KRAJŮ a do SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ RE-
PUBLIKY, které se uskuteční dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné II. kolo se usku-
teční ve dnech 9.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 10. října 2020 od 
8.00 hodin do 14.00hodin  

 
Stanovuje:  

1. dle (§ 15 odst.1 písm. c) zákona) minimální počet členů okrskové volební ko-
mise:  

4 členy 
 

2. Poskytuje informaci o počtu a sídle volebního okrsku (§ 15 odst. 1 písm. f) zá-
kona a (§14c odst. 1 písmena f) zákona ve spojení s usnesením NSS č. j. Vol 
23/2014-110 ze dne 20. 11. 2014:  

 
Počet okrsků: 1 volební okrsek 

Sídlo: Obec Zdobín, Zdobín čp.52, 544 01, Dvůr Králové nad Labem 

 

Zdobín, 3. srpna 2020 

                                                             

                                                                                 Luděk Zívr v.r 
                                                                                            starosta obce 
 


