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KANCELÁŘ STAROSTY                                                                                                                             

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1  písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a 
o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, 
informuji o počtu a sídlech volebních okrsků.

Počet okrsků : 12

Sídlo volebního okrsku č.  1 :         Týnec nad Sázavou, Benešovská čp. 23
                                                           stará škola – jídelna
Sídlo volebního okrsku č.  2 :         Týnec nad Sázavou, K Náklí  čp. 404
                                                           budova MěÚ, velká zasedací síň – přízemí
Sídlo volebního okrsku č.  3 :        Týnec nad Sázavou , K Náklí  čp. 404

                                              budova MěÚ, malá zasedací síň –1. patro
Sídlo volebního okrsku č.  4 :         Týnec nad Sázavou, K Náklí čp. 404
                                                           budova MěÚ,  obřadní síň – přízemí
Sídlo volebního okrsku č.  5 :          Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou čp. 239 
                                                            bytový dům (bývalé PDA) v prostorách mateřské školy
Sídlo volebního okrsku č.  6 :        Týnec nad Sázavou, část Chrást nad Sázavou  čp. 244

                                               restaurace p. Drahokoupila a p. Kudrnové
Sídlo volebního okrsku č.  7 :         Týnec nad Sázavou, část Zbořený Kostelec čp. 5

                                               hasičská zbrojnice
Sídlo volebního okrsku č.  8 :         Týnec nad Sázavou, část Brodce čp. 47

                                               kancelář v areálu Technických služeb
Sídlo volebního okrsku č.  9 :         Týnec nad Sázavou, část Pecerady čp. 186

                                               hasičská zbrojnice
Sídlo volebního okrsku č. 10 :        Týnec nad Sázavou, část Krusičany čp. 6

                                               obecní domek
Sídlo volebního okrsku č. 11 :         Týnec nad Sázavou, část Podělusy čp. 43

                                               obecní domek
Sídlo volebního okrsku č. 12 :         Týnec nad Sázavou, část Čakovice 

                                               kabiny na fotbalovém hřišti

V Týnci nad Sázavou  dne  20.11.2017

Úřední razítko

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




