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Volby do Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou a do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR, konané ve dnech 5. a 6. ŕiina 2018
lnformace o počtu a sídle volebních okrsků
V

souladu sustanovęním

$ 15 odst.

1 písm. g) zákona č.49112001 Sb., o volbách do zastupitelstęv obcí a
a v souladu s ustanovęním $ 14c odst. 1 písm. f;

o změně některých zákonů, yę zněni pozdějších předpisů'

zákona č'24711995 Sb. ovolbách do Parlamęntu Českérepubliky a ozměně a doplnění některých dalších
zákonű,vęzněni pozdějších předpisů, informuji o počtu a síd1e volebních okľskťr
. volębní strany, jejichž kandidátní listina byla zaľegistrována pro volby do Zastupitelstva města T;ýnec nad

o

Sázavou' ktęľése konají ve dnech 5. a6.Íijna2018

politické strany, politická hnutí, koalice a nezávislé kandidáty, jejichž přihláška k ľegistraci pro volby do
Senátu Parlamęntu ČR uyta zaregistrována ve volebním obvodu, jehož součástíje město Týnec nad Sázavou
kandidujípouze Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, kteľése konají vę dnech 5. a6.ŕijĺa2018.

a

Počet okľsků: 12

Sídlo volebního okľsku č. 1:

Týnec nad Sázavou, Benešovská čp. 23
staľá škola - jídelna
Týnec nad Sázavou, KNáklí čp. 404
budova MěÚ, vę1ká zasędaci síň * přízemí
Týnec nad Sázavou, KNáklí čp.404

Sídlo volebního okrsku č. 2:
Sídlo volebního okľsku č. 3:

budova MěÚ, malá zasędaci síň - 1. patľo

Sídlo volebního okľsku č. 4:

Sídlo volebního okľsku č. 7:

Týnec nad Sázavou, K Náklí č:p.404
budova MěÚ, obřadní síň - přízemí
Týnec nad Sázavou' část Chľást nad Sázavou č:p.239
bytový dům, v prostorách mateřské školy
Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou čp'244
ľestauľacę p' Drahokoupila a p. Kudľnové
Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec čp. 5

Sídlo volebního okľsku č. 8:

Týnec nad Sázavou' část Bľodce čp. 47

Síd|o volebního okľsku č' 9:

Týnec nad Sázavou, část Pecerady čp. 186

SídIo volebního okrsku č. 5:

Sídlo volebního okľsku č. 6:

hasičská zbrojnice

kancęlář v areálu Technických služeb

hasičská zbľojnice
Týnec nad Sázavou, část Kľusičany čp. 6
obecní domek
Týnec nad Sázavou' část PoděIusy čp. 43
obecní domek
Týnec nad Sázavou, část Čakovice
kabiny na fotbalovém hřišti

Sídlo volebního okľsku č. 10:
SídIo vo|ebnĺho okľsku č. 11:

Sídlo volebního okľsku č. l2:

V Týnci nad Sázavou dne 21'08'2018
urednĺ ľazitko

Mgr. Martin KadrnoŽka v'

ľ.

starosta města Týnec nad Sázavou
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KonajĹli se volby do zastupitelstev obcí společnév tytéždny s volbami do Senátu Paľlamentu
Českéľepubliky, plní podle ustanovení $ 70 zákona o volbách do zastupĺtelstev obcí okrskové
volební komise zŕízenépodle tohoto zákona úkoly okľskových volebních komisí i pľo volby do
Senátu.

Infoľmace: Každá volební Stľana, jejížkandidátní listina

byla zaregistrována pro volby

zastupitelstva obce, můžedelegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do

5

do

' zźňi 20 1 8) jednoho

člena ajednoho náhľadníka do okľskovévolební komise.

Vol 23 _ Ż0l4 - II0 zę dne 20.ll.Ż014, maji
pľávo delegovat člena a náhradníka do okľskových volebních komisí zÍízeĺýchpodle zákona č'
49112001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí také subjekty kandidujícípouze ve volbách do 1/3
S ohledem na usnesení Nejvyššíhosprávního soudu č' j.

Senátu (tj' politické stľany, politická hnutí, koalice a nezávislí kandidáti, jejichž přihláška k ľegistľaci
byla zaľegistľována pro volby do Senátu ve volębním obvodu, jehoŽ součástíje volební okľsek, a kteří
kandidují pouze v těchto volbách)'
Delegováním členůa náhľadníkůse rozumí doručeníjejich seznamu staľostovi obce ($ 17 odst. 2 a
zźlkona č)' 49Il200I Sb',

3

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonů, ve zĺěni

pozdějších předpisů, $ 14c odst. 1 písm. f ztlkona č,. 247/1995 Sb,, o volbách do Parlamęntu České
ľepubliky a o změně a doplnění někteých dalšíchzákonů) buď osobně (sepíše se úřední zázĺam nębo

se potvľdí převzetí) nebo

v listinné podobě

nebo

v elektronické podobě

(prostřednictvím datové

schránky nebo podepsán uznávaným elektronickým podpisem).

Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narozeni, adresu místa trvalého pobýu člena,
popřípadě náhľadníka, případně přechodného pobýu, jde-li o ciziĺce, a jméno a příjmenízmocněnce
politické stľany' politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební stľany, ledaże jde o nezávislého
kandidáta, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která

kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží;v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a
příjmení.

Dále můžesęZnam obsahovat telefonní číslo,adresu pľo doručování nebo adľesu elektľonické pošty
člena, popřípadě náhľadníka a údaj, do kteľéokľskové volební komise majibýt delegovaní členovéa

náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zaÍadi je do okľskových volebních komisí starosta'
Seznam podepíšezmocněnec politické strany, politického hnutí nębo koalice nebo jiné volební strany,

lędaźę jde o neztwislého kandidáta, nebo osoba, kteľá je k provedení delegování člęnůa náhradníků
zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.

V Týnci nad Sázavou dne 21'08.2018
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