
OZNÁMENÍ  
o době a místě konání voleb 

 
Starosta Městské části Praha – Královice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 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 
 

o z n a m u j e : 
 
1. Volby do Zastupitelstva městské části Praha – Královice a do Zastupitelstva  
    hl.m. Prahy a volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční 
 

   v pátek dne 15. října 2010  od 14.00 hodin do 22.00 hodin     
   a  v sobotu dne 16. října 2010  od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
2. Místem konání voleb  ve volebním okrsku č. 937  
    je volební místnost v přízemí úřadu MČ Praha – Královice v ulici K Nedvězí  
    č.p. 66  pro všechny voliče,  kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v městské  
    části Praha – Královice. 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
    republiky nebo (v případě voleb do zastupitelstev obcí) státní občanství státu, jehož občané jsou  
    oprávněni volit na území České republiky. Totožnost voliče a státní občanství ČR lze prokázat  
    platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky  
    anebo cestovním průkazem; jde-li o občana EU, průkazem o povolení k pobytu. Ve volbách do  
    zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz. 
    Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR může volit pouze volič, který je státním občanem České  
    republiky. Na voličský průkaz bude umožněno volit do Senátu pouze voliči s trvalým pobytem 
    na území městské části, která je součástí volebního obvodu č. 19. 
     
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.  
    Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční 
 

    v pátek dne 22. října 2010   od 14.00 hodin  do 22.00 hodin     
    a  v sobotu dne 23. října 2010   od 8.00 hodin  do 14.00 hodin. 
 

     Volič obdrží  hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 
      
 
V Praze – Královicích dne 22. 09. 2010 
 
 
        ……………………………… 
              B r u n n e r   Vladimír 
        starosta MČ Praha – Královice 


