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VOLBY – UPOZORNĚNÍ 
 

V souvislosti s blížícími se volbami do Zastupitelstva hl.m. Prahy, 
Zastupitelstva MČ Praha - Královice a do  Senátu Parlamentu České 
republiky, které se budou konat ve dnech 15. a 16. října 2010,  
upozorňujeme voliče, aby zkontrolovali platnost svých občanských 
průkazů.  V  případě  neplatnosti,  vydává nové občanské průkazy 
Úřad městské části Praha 22 (Uhříněves). K žádosti o vydání nového 
občanského průkazu musí žadatel přiložit  1 fotografii, starý občanský 
průkaz a rodný list, případně doložit další doklady.  
 

Do obecních zastupitelstev může volič volit pouze v místě svého 
trvalého pobytu ve volebním okrsku, do něhož patří bydlištěm. Pro 
tyto volby se voličské průkazy nevydávají. Do obecních zastupitelstev 
může volit i občan jiného členského státu Evropské unie, pokud má 
trvalý pobyt v Královicích a je zapsán v dodatku stálého seznamu 
voličů, nebo o zápis do dodatku nejpozději 13. října požádá. 
 

Do Senátu může volit pouze občan České republiky. Volič může volit i 
mimo své bydliště na voličský průkaz, ale pouze v senátním volebním 
obvodu, do kterého patří svým trvalým bydlištěm. Královice patří do 
senátního volebního obvodu č. 19. 
 

Senátní volební obvod č. 19 zahrnuje území městských částí: 
Praha 11,  Praha 15,  Praha 22,  Praha – Benice,  Praha – Dolní 
Měcholupy,  Praha – Kolovraty,  Praha – Královice, Praha – Křeslice,   
Praha – Nedvězí,   Praha – Petrovice.  
Volič může volit na voličský průkaz v kterémkoli volebním okrsku 
výše uvedených městských částí. 
 

O voličský průkaz si může volič zažádat na úřadě MČ Praha – 
Královice, a to do 8. října písemně s ověřeným podpisem nebo do 13. 
října osobně na úřadě. Voličské průkazy může úřad začít vydávat 
nejdříve 30. září 2010. 
 
V Praze - Královicích dne 01. 09. 2010 
 
 
                                                                             Brunnerová Magdalena 
                                                                                      tajemnice ÚMČ 


