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16124/2022 
Vyřizuje: Ing. Jarmila Mikulecká 
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  Poč. příloh: 1 Datum: 14.09.2022 
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Obecním/městským úřadům v sídle volebního obvodu č. 46 
 

[ 
 

Informace ohledně vzdání se kandidatury a roznášky hlasovacích lístků 
 

Vážený pane starosto/vážená paní starostko, 
na základě množících se dotazů Vám, jako příslušný registrační úřad, poskytuji níže uvedenou 
informaci ohledně vzdání se kandidatury Mgr. Josefa Kopeckého a roznášky hlasovacích lístků 
pro volby do Senátu Parlamentu České republiky.  
  
Dne 11.08.2022 bylo do podatelny Městského úřadu v Ústí nad Orlicí doručeno písemné vzdání 
se kandidatury do Senátu Parlamentu České republiky pana Mgr. Josefa Kopeckého. Jelikož se 
vzdal kandidatury až po registraci přihlášek k registraci, bylo ve věci postupováno dle 
ustanovení § 66 odst. 3 zákona 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 
o volbách do Parlamentu”). To znamená, že hlasovací lístky byly vytištěny dle stavu v době 
registrace, tedy včetně lístku předmětného kandidáta. Co se týče roznášky hlasovacích lístků, je 
nutné, aby celá sada hlasovacích lístků (tzn. včetně předmětného kandidáta, který se 
kandidatury vzdal), byla dodána voličům do domácností do 20.09.2022. K hlasům odevzdaným 
pro takového kandidáta nebude samozřejmě při sčítání hlasů přihlíženo. 
  
Žádám Vás a připomínám zajištění zveřejnění prohlášení o vzdání se kandidatury ve všech 
volebních místnostech v rámci senátního obvodu č. 46. Je pak dále věcí okrskové volební 
komise, aby voliče na uvedené písemné vzdání se kandidatury upozorňovala.  
  
Jakýkoli jiný postup nebude v souladu se zákonem o volbách do Parlamentu, je tedy třeba se jej 
zdržet. 
 
Děkuji za spolupráci.  
 
 
S pozdravem 
 
 
Bc. Radomíra Hájková 
vedoucí odboru  
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