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STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

 

 

Č.j. 1093/2022 

O Z N Á M E N Í 
 

 

o době a místu konání voleb do zastupitelstev obcí hl. m. Prahy a MČ Prahy – 

Dolní Měcholupy podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

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

 

1.  Volby do zastupitelstev hl. m. Prahy, MČ Praha – Dolní Měcholupy a Senátu  

Parlamentu ČR se uskuteční: 
 

      v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a 
 

      v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin 
 

2.  Místo konání voleb pro okrsek číslo: 

     29001 - je volební místnost venkovní učebna ZŠ Dolní Měcholupy, v budově 

Víceúčelové sportovní haly, Kutnohorská 638  

➢ pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu od poloviny ulice 

Dolnoměcholupská směrem na východ (směr k Uhříněvsi) 

29002 - je volební místnost přízemí budovy Úřadu MČ Praha – Dolní 

Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37  

➢ pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k pobytu od poloviny ulice 

Dolnoměcholupská směrem na západ (směr k Malému háji) 

 

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

České republiky nebo občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území 

České republiky volit (státy EU) a to, platným občanským průkazem, cestovním 

pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo 

potvrzením o přechodném pobytu. 
 

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.  Pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování pořádku a důstojného  

     průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí jsou  

     závazné pro všechny přítomné. 

 



 

6.  HLASOVÁNÍ  DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY  
 

Volič může, ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obec a ve 

dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své dva 

členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
 

Pokud již nyní víte, že se ze zdravotních důvodů nebudete moci dostavit do 

volební místnosti, obraťte se telefonicky na pí Fořtovou nebo Hlavatou – tel. 

272 706 441, nejpozději do pátku dne 23. září 2022 do 12:00 hodin.  

 

Od pátku dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do soboty 24. září 2022 do 11:00 

hodin volejte přímo do volebních místností:  
 

Telefony do volebních místností: 

okrsek 29001: 722 446 163, 605 735 225 

okrsek 29002: 775 178 007, 272 706 441 
 

    

     OVK vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a 

     hlasovacími lístky. 
 

 

 

V Praze – Dolní Měcholupy dne 7. 9. 2022 
 

 

 

 

         Mgr.A. Jiří Jindřich 

                starosta   


