
 

O Z N Á M E N Í 
 

o době a místě konání  

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 
 

Starosta města Nalžovské Hory na základě § 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 oznamuje: 

 

1. Volby se uskuteční 

v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin 

v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin 

 

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  

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. 

 

2. Voličem je občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, který je v městské 

části přihlášen k trvalému pobytu. 

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

platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 

cestovním průkazem. 

4. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 

okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  

Kontakt pro žádosti o přenosnou hlasovací schránku: tel.: 376 396 401, e-mail: meu@nalzovskehory.cz. 

5. Hlasovací lístky budou voliči dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb a budou k dispozici 

rovněž ve volební místnosti. 

6. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.  

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

8. Za pořádek ve volební místnosti a v bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. 

Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu voleb jsou závazné pro všechny přítomné. 

9. Voliči v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19 nemohou hlasovat ve stálých volebních 

místnostech.  

 

 

V Nalžovských Horách dne 23.9.2021                                                    Ing. Zdeněk Hlaváč v.r. 

                               starosta města 

mailto:meu@nalzovskehory.cz

