
Městský úřad Židlochovice 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice 
 
Oznámení o době a místu konání  voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR 
 
Starosta města Židlochovice podle ustanovení  § 27  zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
ustanovení § 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 
 

o z n a m u j e : 
 
1.   Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR 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.    Případné II. kolo do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: 
 v pátek dne 9.10.2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
 v sobotu dne 10.10.2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
 
3.   Místem konání voleb  
ve volebním okrsku č. 1  je volební místnost  v budově Základní školy Židlochovice na ulici 
Komenského 182, Židlochovice, pro voliče bydlící v Židlochovicích v ulicích Masarykova, 
Palackého, Husova, Smetanova, Nerudova, Komenského, Meruňková, Malinovského, 
Legionářská, Nad Farou, Strejcův sbor, Havlíčkova, sídl. Družba č.p. 666 – 668, č.p.  690 - 
703, Coufalíkovo nám., Žerotínovo nábřeží, v tratích Dolní sady, Vlky, Pastviska, 
ve volebním okrsku č. 2  je volební místnost  v budově Základní školy Židlochovice na ulici 
Tyršova 611, Židlochovice, pro voliče bydlící v Židlochovicích v ulicích Nádražní, Svratecká, 
Sportovní, Brněnská, kpt. Rubena, Dvořákova, Alšova, Bezručova, Žižkova, Tyršova, 
Jiráskova, Lidická, Zámecká, Cukrovarská, Dezortova, Joštova, Robertova, Janáčkova, nám. 
Míru, sídl. Družba č.p. 651 – 665. 
 
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní  občanství 
České republiky nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni volit na území 
České republiky. 
 
5.  Všem voličům budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky.  Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  
 
6. Volič se při výkonu svého volebního práva řídí platnými hygienicko-protiepidemickými 
opatřeními   
 
V Židlochovicích dne 17. září 2020 
 
 
Ing. Jan Vitula 
starosta města Židlochovice 


