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KoLo

do 1/3 Senátu Paľlamentu Českéľepubliky

Starosta nrěsta Týnce nad Sázavou podle $ 15 zćłI<ona č,. 247lI995 Sb', o volbách do Paľlamentu Čęské
ľepubliky a o změně a doplnění některých dalšíchzákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby

.
o
2,

do 1/3 Senátu Paľlamentu Českéľepublĺkyse konají:
v pátek 12. října 2018 od 14,00 hodĺn do22,00 hodĺn a
v sobotu 13. října 2018 od 8'00 hodĺn do 14,00 hodĺn

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 _ Týnec nad Sázavou, levý břeh
je volebrrí místnost Týnec rrad Sázavou' Benešovskćłč:p, Ż3 _ stará škola
pro voliče s adresou rnísta tľvalélro pobytu v Týnci nad Sázavou _ levý břeh
ve volebním okľsku č.2 - Týnec nad Sázavou, pľavý břeh
je volební místnost Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 _ budova MěÚ _ zasedaci síň, přízemí
pľo voliče s adresou místa tľvalého pobytu v Týnci nad Sázavou, ul. K Náklí, U Tľati'
U Hřiště, Sadová, Příčrrá, Jílovská, Sázavská, Praźská, K Jezu, KZeĺenýmVľatum,
Čakovická, V Koutech' Pěší
ve volebním okľsku č.3 - Týnec nad Sázavou, pľavý břeh
je volební místnost Týrrec nad Sázavou, K Náklí 404 _ budova MěÚ _ zaseđacisíň, 1' patľo
pľo voliče s adľesou místa trvalého pobytu v Týnci nad Sázavou, ul' Husova, 9. května,
Dľužstevní(část)' Na I{linkách, Clrrástecká, K Lesíku, Luční,Višňová
ve volebním okľsku č.4 - Týnec nad Sázavou, pľavý břeh
je volební nrístnost Týnec nad Sázavou, K Náklí 404 - budova MěÚ _ obřadní síň, přízemí
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Týnci nad Sázavou, ul. Družstevní (část),
okľužní,Komenského
ve volebním okľsku č.5 - Týnec nad Sázavou, část Chľást nad Sázavou
je volební místnost Chľást nad Sázavou - bytový dům čp. 239, v prostorách Mateřské školy
pľo voliče s adľesou místa tľvaléhopobytu v Chrástě nad Sázavou - sídlišti
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ve volebním okľsku č.6 - Týnec nad Sázavou, část Chľást nad Sázavou
jc volební místnost Chrást rrad Sázavou , čp. 244 - ľestauľace p. Dľalrokoupila a p. Kudrnové
pľo voliče s adresou místa tľvalého pobytu v Chľástě nad Sázavou - osadě
ve volelrním okľsku č. 7 _ Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec
je volebrrí místnost Zbotený Kostelec čp' 5 - hasičská zbľojnice
pro voliče s adľesou rnísta tľvalého pobytu ve Zbořenérn l(ostelci

ve volebním okrsku

č.8 - Týnec

nad Sázavou, část Bľodce

je volební místnost Bľodce čp, 47

- kancelář v areálu TechnicĘch služeb
pľo voliče s adresou místa trvalého pobytu na Bľodcícha část Pecerad (kżeIezničnímu
přejezdu směľem od Týnce nad Sázavou)

ve volebním okľsku č. 9 - Týnec nad Sázavou, část Peceľady
je volební místnost Peceľady čp. 186 _ hasičská zbľojnice
pro voliče s adľesou místa trvalého pobytu v Peceľadech (směľem od Benešova - Týnec rrad
přejezdu v dolnĺ části Pecerad)
Sázavou ažkželęzničnímu
ve volebním okrsku č. 10 - Týnec nad Sázavou, část Kľusĺčany
jc volební místnost Krusičany čp' 6 _ obecní domek
pľo voliče s adľesou místa tľvalého pobytu v Kľusičanech
ve volebním okľsku č. 11 -'ľýnec nad Sázavou, část Podělusy
je volební nrístnost Podělusy čp. 43 _ obecní domek
pľo voliče s adresou místa trvalélro pobytu v Podělusíclr
ve volebním okľsku č,. |2 - ľýnec nad Sázavou, část Čakovice
je volební místnost Čakovice - kabirry na fotbalovém hřišti
pľo voliče s adľesou místa tľvalélro pobytu v Čakovicích

3.

Voliči obdľŽí hlasovací 1ístky ve volební místnosti ve dneoh voleb.

4.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pľokáže svou totožnost a státní občanstvíČeské
ľcpubliky platným občarrským pľůkazem, rrebo platrrým cestovním' diplomatickým
služebnímpasem Českérepubliky anebo cestovním pľůkazem'

V Týnci nad Sázavou dne 10.10.2018
Úľędnĺ ľazitko

Mgľ. Maľtin Kadrnožka v.r.
staľosta města Týnec nad Sázavou
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