
O Z N Á M E N Í 

 

o době a místě konání  

 

voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října. 

 

Starosta města Nalžovské Hory podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

o z n a m u j e : 
 

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 

v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin 

v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin 

 

2. Místem konání voleb  

 

    ve volebním okrsku č. 1 – Nalžovské Hory 

    je volební místnost  v budově Městského úřadu – Nalžovské Hory 104//I. 

    pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Nalžovské Hory, Zahrádka, Letovy 

 

    ve volebním okrsku č. 2 - Velenovy 

    je volební místnost  ve víceúčelové budově – Velenovy 165 

    pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Velenovy   

      

    ve volebním okrsku č. 3 - Těchonice 

    je volební místnost  v obecním domku – Těchonice 16 

    pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Těchonice      

 

   ve volebním okrsku č. 4 - Neprochovy 

    je volební místnost v obecním domku – Neprochovy 26 

    pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu  v obci Neprochovy     

 

    ve volebním okrsku č. 5 - Žďár 

    je volební místnost  v obecním domku – Žďár 50 

    pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu  v obci Žďár 

 

   ve volebním okrsku č. 6 - Miřenice 

    je volební místnost  v kulturním domě – Miřenice 3 

    pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu  v obci Miřenice, Otěšín a Sedlečko 

   

   ve volebním okrsku č. 7 - Ústaleč 

    je volební místnost  ve víceúčelové budově – Ústaleč 86 

    pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Ústaleč, Krutěnice 

 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, cestovním průkazem ČR). 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 

obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků. 

 

     

V Nalžovských Horách dne 12. září 2018                                            Richard Löbl, v.r.  

                     starosta města 


