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do Zastupitelstva města Týnec nad Sázavou
do Senátu Paľlamentu Ceské ľepubliĘ

Staľosta města Týnce nad Sázavou podle $ 29 zákona č). 4911200I Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle $ 15 zákona 247lI995 Sb' o volbách
do Parlamentu ČeskérepubliĘ a o změně a doplnění některých dalšíchzákonů, vę zněni pozdějšíclr
předpisů,
a o změně

oznamuje:

1. Volby

do Zastupĺtelstva města Týnce nad Sázavou a volby do Senátu Paľlamentu české
ľepubliky se konají:

o
o
2.

v pátek 5. října 2018 od 14'00 hodĺn do ŻŻ,00 hodĺn a
v sobotu 6. řÍjna 2018 od 8o00 hodin do 14o00 hodin

Místem konání voleb
ve volebním okľsku č. 1 - Týnec nad Sázavou' levý břeh
je volební místnost Týnec nad Sázavou, Benešovská č:p.23 - stará škola
pľo voliče s adresou místa trvalého pobytu v Týnci nad Sázavou _ leý břeh

vevolebním okľsku č.2 _ Týnec nad Sázavouo pľavý břeh
je volební místnost Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 - budova MěÚ _ zasedaci síň, přízemí
pro vo'liěe s adresou místa trvalého pobytu v Týnci nad Sázavou, ul. K Náklí, U Tľati,
U Hřiště, Sadová, Příčná, Jílovská, Sázavská, Pratská, K Jezu, K Zeleným Vratům,
Čakovická, V Koutech, Pěší
ve volebním okľsku č.3 - Týnec nad Sázavou, pľavý břeh
je volební místnost Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 - budova MěÚ _ zasedací síň, 1. patro
pro voliče s adľesou místa trvalého pobytu v Týnci nad Sázavou, ul' Husova, 9. května,
Družstevní (část), Na Hlinkách, Chľástecká, K Lesíku, Luční,Višňová

vevolebním okľsku č.4 _ Týnec nad Sázavouo pľavý břeh
je volební místnost Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 _ budova MěÚ - obřadní síň, přízemí
pro voliče s adresou místa trvalého pobýu v Týnci nad Sázavou, ul. Družstevní (část),
okruŽní, Komenského
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ve volebním okrsku č.5 - Týnec nad Sázavou, část Chľást nad Sázavou
je volební místnost Chľást nad Sázavou _ bytovy dům čp. 239, v prostorách Mateřské školy
pro voliče s adľęsou místa trvalého pobýu v Chľástě nad Sázavou - sídlišti
ve volebním okľsku č.6 - Týnec nad Sázavou, část Chľást nad Sázavou
je volební místnost Chĺást nad Sázavou, ěp. Ż44 - restaurace p. Drahokoupila a p. Kudrnové
pro voliče s adľesou místa trvalého pobytu v Chľástě nad Sázavou - osadě
ve volebním okľsku č. 7 - Týnec nad Sázavou, část Zboŕený Kostelec
je volební místnost Zboĺený Kostelec čp. 5 _ hasičská zbrojnice
pľo voliče s adresou místa trvalého pobýu ve Zbořeném Kostelci
ve volebním okľsku č.8 - Týnec nad Sázavou, část Bľodce
je volební místnost Brodce č:p.47 _ kancelář v areálu Technických služeb
pľo voliěe s adresou místa trvalého pobytu na Brodcích a část Pecerad (k że|ezničnímu
přejezdu směrem od Týnce nad Sázavou)
ve volebním okľsku č. 9 - Týnec nad Sázavou, část Peceľady
je volební místnost Peceľady čp. 186 _ hasiěská zbľojnice
pro voliče s adľesou místa trvalého pobytu v Peceradech (směľem od Benešova - Týnec nad
Sázavou aź.kżelęznlěnímupřejezdu v dolní části Pecerad)
ve volebním okľsku č. 10 _ Týnec nad Sázavouo část Kľusĺčany
je volební místnost Krusiěany čp. 6 _ obecní domek
pľo voliče s ađľesoumísta trvalého pobytu v Krusičanech
ve volebním okľsku č. 11 - Týnec nad Sázavou, část Podělusy
je volební místnost Podělusy č:p.43 _ obecní domek
pľo voliče s adresou místa trvalého pobytu v Podělusích
ve volebním okľsku č..12 - Týnec nad Sázavouo část čakovice
je volební místnost Čakovice _ kabiny na fotbalovém hřišti
pro voliěe s adľesou místa trvalého pobytu v Čakovicích

3.

Voliěi budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb na Žádost voliěe okľsková volební komise vydá za chybějícínebo jinak oznaěené
hlasovací

4.

lístĘnové.

Volby do zastupitelstva města: voliěi bude umožněno hlasování poté, kdy pľokáŽe svoji

totožnost a státní občanství ČeskérepubliĘ, popřípadě státní občanství státu, jehoŽ občanéjsou

oprávněni volit na uzemi ČeskéľepubliĘ. Totožnost a státní oběanství pľokáževoliě
občanslcým průkazem nebo cestormím pasem ČeskérepubliĘ, jdeJi o cizince, průkazem
o povolení k pobytu.
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5.

Votby do Senátu Paľlamentu českéľepublÍky: voliěi bude umožněno hlasování poté, kdy
pľokáže svou totožnost a státní oběanství ČeskérepubliĘpla!ĺýmoběanslcýmprůkazem, nebo
platným cestormím, diplomatichým nebo služebnímpasem ČeskérepubliĘ anebo cestormím
pľůkazem.

6.

V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČeskéľepubliĘ se týo uskuteění:
dne 12. října 2018 od 14.00 hodĺn do 22.00 hodin a
dne 13. října 2018 od 8.00 hodĺn do 14.00 hodin.

V případě konání II. kola voleb do Senátu Paľlamentu českéľepublĺĘobdľžívolĺč
hlasovací lístĘ ve volební místnostĺve dnech voleb.

V Týnci nad Sázavou dne 13.09.2018
Úľeđnírazltko

Mgr. Martin Kadrnožka v.r.
stafosta města Týnec nad Sázavou

Ąq
- _oÝrĺlmÔt-ir
ĺl Ďf,\

1v!lx/3

Młp
I

jĺłi
I

ĺ

,:'x

TÝilĺEć NAb} sÁzrľĺou
K Náktĺ 404
257 4l'Týnec nad Sázavou
-9-

Telefon: 3Ĺ770L43L

http ://www.mestotynec.cz

Česká spořitelna a,s.

IC:

podatelna@mestotynec,cz

0320082359/0800

00232904

