
Telefon: 317 701 431 http://www.mestotynec.cz
podatelna@mestotynec.cz

Česká spořitelna a.s.
0320082359/0800

IČ:
00232904

Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

KANCELÁŘ STAROSTY

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

                                                                                                               

Starosta města Týnce nad Sázavou podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon),                                                               

oznamuje:

1.   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:      

 v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00  a
 v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00

2.   Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve volebním okrsku č. 1  - Týnec nad Sázavou, levý břeh

je volební místnost Týnec nad Sázavou, Benešovská č. p. 23 – stará škola

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Týnci nad Sázavou – levý břeh

ve volebním okrsku č. 2  - Týnec nad Sázavou, pravý břeh

je volební místnost Týnec nad Sázavou, K Náklí č. p. 404 – budova MěÚ – zasedací síň, 

přízemí

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Týnci nad Sázavou, ul. K Náklí, U Trati, 

U Hřiště, Sadová, Příčná, Jílovská, Sázavská, Pražská, K Jezu, K Zeleným Vratům, 

Čakovická, V Koutech

ve volebním okrsku č. 3  - Týnec nad Sázavou, pravý břeh

je volební místnost Týnec nad Sázavou, K Náklí č. p. 404 – budova MěÚ – zasedací síň, 

1. patro

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Týnci nad Sázavou, ul. Husova, 9. května, 

Družstevní (část), Na Hlinkách, Chrástecká, K Lesíku, Luční, Višňová

      

ve volebním okrsku č. 4  - Týnec nad Sázavou, pravý břeh

je volební místnost Týnec nad Sázavou, K Náklí č. p. 404 – budova MěÚ – obřadní síň,

přízemí

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Týnci nad Sázavou, ul. Družstevní (část), 

Okružní, Komenského, Pěší
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ve volebním okrsku č. 5  - Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou 

je volební místnost Chrást nad Sázavou – bytový dům č. p. 239, v prostorách Mateřské školy 

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chrástě nad Sázavou - sídlišti 

ve volebním okrsku č. 6  - Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou 

             je volební místnost Chrást nad Sázavou, č. p. 244 - restaurace p. Drahokoupila a p. Kudrnové

              pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Chrástě nad Sázavou - osadě

ve volebním okrsku č. 7  - Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec 

             je volební místnost Zbořený Kostelec č. p. 5 – hasičská zbrojnice     

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu ve Zbořeném Kostelci

ve volebním okrsku č. 8  - Týnec nad Sázavou, část Brodce 

              je volební místnost Brodce č. p. 47 – kancelář v areálu Technických služeb      

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu na Brodcích a část Pecerad (k železničnímu    
přejezdu směrem od Týnce nad Sázavou)

ve volebním okrsku č. 9  - Týnec nad Sázavou, část Pecerady 

              je volební místnost Pecerady č. p. 186 – hasičská zbrojnice      

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Peceradech (směrem od Benešova  - Týnec nad 
Sázavou až k železničnímu přejezdu v dolní části Pecerad)

ve volebním okrsku č. 10  - Týnec nad Sázavou, část Krusičany

              je volební místnost Krusičany č. p. 6 – obecní domek     

              pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Krusičanech

ve volebním okrsku č. 11  - Týnec nad Sázavou, část Podělusy

             je volební místnost Podělusy č. p. 43 – obecní domek      

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Podělusích

ve volebním okrsku č. 12  - Týnec nad Sázavou, část Čakovice

             je volební místnost Čakovice – kabiny na fotbalovém hřišti     

pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Čakovicích

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak 
označené hlasovací lístky jiné.

     V Týnci nad Sázavou dne  09.09.2021

      úřední razítko

     Mgr. Martin Kadrnožka v.r.

     starosta 




