Přehled umístění volebních stanovišť v Jihomoravském kraji
pro II. kolo volby do Senátu Parlamentu České republiky - volební
obvody č. 54 Znojmo, č. 57 Vyškov, č. 60 Brno-město, č. 81 Uherské
Hradiště (část okresu Hodonín)
zveřejněný v souladu s ust. § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb., o zvláštních
způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
Hlasování u všech níže uvedených stanovišť bude probíhat ve středu 7.10.2020
od 7:00 hod do 15:00 hod.
Hlasovat u volebního stanoviště lze výlučně z motorového vozidla (i motocyklu),
nelze hlasovat z elektrokola či koloběžky.
U volebního stanoviště může hlasovat osoba, která je voličem podle zákona
upravujícího volby do Senátu a současně je ke dni, kdy lze hlasovat u volebního
stanoviště, evidována jako osoba v karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany
veřejného zdraví před onemocněním covid-19, a která má trvalý pobyt v okrese, pro
které bylo dané stanoviště zřízeno a u voleb do Senátu má-li zároveň adresu trvalého
pobytu na území volebního obvodu, který zasahuje do okresu, pro který bylo volební
stanoviště zřízeno (u jiného volebního stanoviště jí nebude hlasování umožněno).
Volič je povinen prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem (cestovní
doklad nestačí, neboť neobsahuje údaj o trvalém pobytu). U volebního stanoviště
nelze volit na voličský průkaz.

Okres Brno-město (pro volební obvod č. 60)
Lokalita před hlavním vstupem do areálu Brněnského výstaviště, Výstaviště 405/1,
603 00 Brno
GPS: 49.188 4561N, 16.5855239E

Okres Brno-venkov (pro obce okresu Brno-venkov, které náleží do volebního
obvodu č. 54 Znojmo a obce okresu Brno-venkov, které náleží do volebního
obvodu č. 57 Vyškov)
Lokalita před hlavním vstupem do areálu Brněnského výstaviště, Výstaviště 405/1, 603 00
Brno
GPS: 49.188 2869N, 16.5855869E

Okres Hodonín (pro obce okresu Hodonín, které náleží do volebního obvodu
č. 81 Uherské Hradiště)
Parkoviště u městského hřbitova, ul. Purkyňova, Hodonín
GPS: 48°51'46.0"N 17°09'09.9"E

Okres Vyškov (volební obvod č. 57 Vyškov)
Vyškov, parkoviště nám. Čsl. armády u pivovaru (vedle Rotundy), vjezd a výjezd z ulice
Československé armády proti bráně pivovaru.
GPS: 49.2764181N, 16.9987492E

Okres Znojmo (volební obvod č. 54 Znojmo)
Znojmo, parkoviště u areálu Policie ČR, příjezd z ul. Pražská (u objektu Zdravotnické
záchranné služby, Pražská 3872/59a, Znojmo)
GPS: 48.8632186N, 16.0389014E

Zpracoval: Krajský úřad Jihomoravského kraje dne 5.10.2020

