
 
Krajský úřad Libereckého kraje 
 

 
OZNÁMENÍ 

 
o ukončení plnění úkolů vyplývajících z harmonogramu pro přípravu 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se měly konat  

ve dnech 9. a 10. října 2009 aj. 
 
 

V návaznosti na vyhlášení nálezu pléna Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009, kterým 
se zrušuje ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny a 
pozbývá platnosti rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, kontrasignovaného předsedou vlády (publikován pod č. 318/2009 
Sb. zák.)  vydala dne 10. září 2009 Státní volební komise usnesení č. 95, jímž vzala na vědomí shora uvedený 
nález Ústavního soudu a  zároveň uložila všem volebním orgánům, aby  

- neprodleně ukončily pln ění úkolů vyplývajících z harmonogramu pro přípravu voleb do Poslanecké 
sněmovny, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009,  

- vyčíslily všechny dosud vynaložené finanční prostředky na volební výdaje podle metodiky, kterou jim 
v brzké době poskytne Ministerstvo financí,  

- využily materiály a úkony, které byly předmětem přípravy voleb do Poslanecké sněmovny, které se 
měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009, a nejsou přímo vázány na tyto volby, pro přípravu případných 
dalších voleb do Poslanecké sněmovny,  

- a zajistily informovanost voličů z hlediska uplatnění jejich práva hlasovat; v případě nově vyhlášených 
voleb do Poslanecké sněmovny půjde zejména o zápisy do stálých a zvláštních seznamů voličů a nově 
vydávané voličské průkazy.  

  
 

S výše uvedeným byly prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje dne 11.9.2009 
seznámeny všechny obecní a městské úřady a úřady městysů Libereckého kraje. 
 

Krajský úřad Libereckého kraje tímto informuje voliče, kteří požádali o vydání voličského 
průkazu pro účely konání voleb do Poslanecké sněmovny  Parl. ČR ve dnech 9. a 10. října, že k podaným 
žádostem nebude, vzhledem k výše uvedenému, přihlíženo. Po vyhlášení nového termínu konání  voleb do  
Poslanecké sněmovny  Parl. ČR budou mít voliči možnost požádat o vydání voličského průkazu (novou 
žádostí). 
 

Závěrem Krajský úřad Libereckého kraje děkuje všem voličům, kteří projevili zájem o práci 
v okrskových volebních komisích Libereckého kraje ve dnech 9. a 10. října 2009 a věří, že tento svůj zájem 
uplatní i po vyhlášení nového termínu voleb. 
 
 
V Liberci dne 14.9.2009 
 
 
 
 
 

    Mgr. Pavlína KROUPOVÁ, v.r. 
    zaměstnanec kraje zařazený do  
krajského úřadu, který má osvědčení 

 


