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_______________________________________________________________________________ 

 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

 A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY (I. kolo) 

 

konané ve dnech 23. a 24. září 2022. 

 

 

 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o 

provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

     Dále podle § 15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s usnesením NSS č.j. Vol 

23/2014-110 ze dne 20.11.2014, dále dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších 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, 

konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, informuji jako starosta obce o době a místě konání voleb 

pro obec Zvíkov. 

 

 

 

Pátek 23.09.2022  14:00 – 22:00 hodin 

Sobota 24.09.2022  8:00 – 14:00 hodin 

 

 

Sídlo volebního okrsku /volební místnosti/: budova obecního úřadu Zvíkov č.p. 39 

  

 

Dále podle § 15 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a 

§ 29 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů upozorňuji voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a 

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

území České republiky volit podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. 

 

Volební místnost má bezbariérový přístup.  

 

 

ve Zvíkově, dne 02.09.2022 

 

 

 

                                              Leoš Anděl 

                                             starosta obce  

 

 

mailto:ouzvikov@volny.cz
http://www.obeczvikov.cz/

