
 
Oznámení 

o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

  
vyplývajících ze zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a  vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb. o provedení 
některých ustanovení zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně některých zákonů, 
ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 

204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška). 
 

 
1. Volby do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

v pátek dne  8. října  2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  a 
v sobotu dne  9. října 2021 od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 

 
2.    Místem konání voleb  
 
       volební okrsek č. 1 
       volební místnost v budově obce Čížkov, Čížkov 28, 335 64 
       pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Nepomuku a v Měrčíně.  
 
       volební okrsek  č. 2 
       volební místnost v budově občanské vybavenosti v Zahrádce, Zahrádka 53 
       pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Zahrádce 

       volební okrsek č. 3 
       volební místnost v budově bývalé školy v Čečovicích, Čečovice 47 
 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Čečovicích a Liškově 
 
 volební okrsek č. 4 
 volební místnost v budově bývalé prodejny v Železném Újezdu, Železný Újezd 71 
 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Železném Újezdu a Chyníně 
 
 volební okrsek č. 5 
 volební místnost v budově občanské vybavenosti v Přešíně, Přešín 79 
 
 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.  
  

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  
 
 
V Čížkově, 23.9.2021        
 
                                                                                           Ing. Ladislav Jára 
                                                                                        starosta obce Čížkov 
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