
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Nelahozeves podle § 15 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 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin    a
v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

2. Místem konání voleb
Sídlo volebního okrsku č. 1 - Nelahozeves

 volební místnost: Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20, Nelahozeves

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Nelahozeves s hranicemi danými ul. 

Zagarolská v úrovni ul. U PTZ (včetně této ulice, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves), ul. Pod Strání čp. 204 (včetně domu čp. 204, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves) a část obce Lešany, ul. V Loučkách čp. 112 a čp. 303 (včetně domů čp. 112 a 303)

Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany

 volební místnost: Zasedací místnost TJ Dynamo, Pod Strání čp. 74, Nelahozeves – Hleďsebe I. díl

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe 

II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi danými ul. Pod Strání čp. 204 (volební okrsek č. 1) a ul. U PTZ 

(volební okrsek č. 1)

Sídlo volebního okrsku č. 3 – Lešany

 volební místnost: ulice U Kapličky čp. 20 (budova „knihovna Lešany“), 277 51 Nelahozeves – Lešany

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Lešany s hranicemi danou ul. V 

Cihelnách) včetně všech domů v této ulici)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem).

4.   Každému voliči budou dodány 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 Nelahozevsi dne 05. 10. 2017

Josef Kebrle, starosta obce 
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4.   Každému voliči budou dodány 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 Nelahozevsi dne 05. 10. 2017

Josef Kebrle, starosta obce 



OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Nelahozeves podle § 15 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 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin    a
v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

2. Místem konání voleb
Sídlo volebního okrsku č. 1 - Nelahozeves

 volební místnost: Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20, Nelahozeves

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Nelahozeves s hranicemi danými ul. 

Zagarolská v úrovni ul. U PTZ (včetně této ulice, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves), ul. Pod Strání čp. 204 (včetně domu čp. 204, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves) a část obce Lešany, ul. V Loučkách čp. 112 a čp. 303 (včetně domů čp. 112 a 303)

Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany

 volební místnost: Zasedací místnost TJ Dynamo, Pod Strání čp. 74, Nelahozeves – Hleďsebe I. díl

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe 

II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi danými ul. Pod Strání čp. 204 (volební okrsek č. 1) a ul. U PTZ 

(volební okrsek č. 1)

Sídlo volebního okrsku č. 3 – Lešany

 volební místnost: ulice U Kapličky čp. 20 (budova „knihovna Lešany“), 277 51 Nelahozeves – Lešany

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Lešany s hranicemi danou ul. V 

Cihelnách) včetně všech domů v této ulici)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem).

4.   Každému voliči budou dodány 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 Nelahozevsi dne 05. 10. 2017

Josef Kebrle, starosta obce 



OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Nelahozeves podle § 15 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 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin    a
v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

2. Místem konání voleb
Sídlo volebního okrsku č. 1 - Nelahozeves

 volební místnost: Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20, Nelahozeves

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Nelahozeves s hranicemi danými ul. 

Zagarolská v úrovni ul. U PTZ (včetně této ulice, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves), ul. Pod Strání čp. 204 (včetně domu čp. 204, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves) a část obce Lešany, ul. V Loučkách čp. 112 a čp. 303 (včetně domů čp. 112 a 303)

Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany

 volební místnost: Zasedací místnost TJ Dynamo, Pod Strání čp. 74, Nelahozeves – Hleďsebe I. díl

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe 

II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi danými ul. Pod Strání čp. 204 (volební okrsek č. 1) a ul. U PTZ 

(volební okrsek č. 1)

Sídlo volebního okrsku č. 3 – Lešany

 volební místnost: ulice U Kapličky čp. 20 (budova „knihovna Lešany“), 277 51 Nelahozeves – Lešany

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Lešany s hranicemi danou ul. V 

Cihelnách) včetně všech domů v této ulici)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem).

4.   Každému voliči budou dodány 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 Nelahozevsi dne 05. 10. 2017

Josef Kebrle, starosta obce 



OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Nelahozeves podle § 15 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 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin    a
v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

2. Místem konání voleb
Sídlo volebního okrsku č. 1 - Nelahozeves

 volební místnost: Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20, Nelahozeves

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Nelahozeves s hranicemi danými ul. 

Zagarolská v úrovni ul. U PTZ (včetně této ulice, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves), ul. Pod Strání čp. 204 (včetně domu čp. 204, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves) a část obce Lešany, ul. V Loučkách čp. 112 a čp. 303 (včetně domů čp. 112 a 303)

Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany

 volební místnost: Zasedací místnost TJ Dynamo, Pod Strání čp. 74, Nelahozeves – Hleďsebe I. díl

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe 

II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi danými ul. Pod Strání čp. 204 (volební okrsek č. 1) a ul. U PTZ 

(volební okrsek č. 1)

Sídlo volebního okrsku č. 3 – Lešany

 volební místnost: ulice U Kapličky čp. 20 (budova „knihovna Lešany“), 277 51 Nelahozeves – Lešany

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Lešany s hranicemi danou ul. V 

Cihelnách) včetně všech domů v této ulici)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem).

4.   Každému voliči budou dodány 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 Nelahozevsi dne 05. 10. 2017

Josef Kebrle, starosta obce 



OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Nelahozeves podle § 15 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 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin    a
v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

2. Místem konání voleb
Sídlo volebního okrsku č. 1 - Nelahozeves

 volební místnost: Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20, Nelahozeves

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Nelahozeves s hranicemi danými ul. 

Zagarolská v úrovni ul. U PTZ (včetně této ulice, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves), ul. Pod Strání čp. 204 (včetně domu čp. 204, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves) a část obce Lešany, ul. V Loučkách čp. 112 a čp. 303 (včetně domů čp. 112 a 303)

Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany

 volební místnost: Zasedací místnost TJ Dynamo, Pod Strání čp. 74, Nelahozeves – Hleďsebe I. díl

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe 

II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi danými ul. Pod Strání čp. 204 (volební okrsek č. 1) a ul. U PTZ 

(volební okrsek č. 1)

Sídlo volebního okrsku č. 3 – Lešany

 volební místnost: ulice U Kapličky čp. 20 (budova „knihovna Lešany“), 277 51 Nelahozeves – Lešany

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Lešany s hranicemi danou ul. V 

Cihelnách) včetně všech domů v této ulici)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem).

4.   Každému voliči budou dodány 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 Nelahozevsi dne 05. 10. 2017

Josef Kebrle, starosta obce 



OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Nelahozeves podle § 15 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 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin    a
v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

2. Místem konání voleb
Sídlo volebního okrsku č. 1 - Nelahozeves

 volební místnost: Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20, Nelahozeves

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Nelahozeves s hranicemi danými ul. 

Zagarolská v úrovni ul. U PTZ (včetně této ulice, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves), ul. Pod Strání čp. 204 (včetně domu čp. 204, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves) a část obce Lešany, ul. V Loučkách čp. 112 a čp. 303 (včetně domů čp. 112 a 303)

Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany

 volební místnost: Zasedací místnost TJ Dynamo, Pod Strání čp. 74, Nelahozeves – Hleďsebe I. díl

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe 

II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi danými ul. Pod Strání čp. 204 (volební okrsek č. 1) a ul. U PTZ 

(volební okrsek č. 1)

Sídlo volebního okrsku č. 3 – Lešany

 volební místnost: ulice U Kapličky čp. 20 (budova „knihovna Lešany“), 277 51 Nelahozeves – Lešany

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Lešany s hranicemi danou ul. V 

Cihelnách) včetně všech domů v této ulici)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem).

4.   Každému voliči budou dodány 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 Nelahozevsi dne 05. 10. 2017

Josef Kebrle, starosta obce 



OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Nelahozeves podle § 15 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 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin    a
v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

2. Místem konání voleb
Sídlo volebního okrsku č. 1 - Nelahozeves

 volební místnost: Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20, Nelahozeves

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Nelahozeves s hranicemi danými ul. 

Zagarolská v úrovni ul. U PTZ (včetně této ulice, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves), ul. Pod Strání čp. 204 (včetně domu čp. 204, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves) a část obce Lešany, ul. V Loučkách čp. 112 a čp. 303 (včetně domů čp. 112 a 303)

Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany

 volební místnost: Zasedací místnost TJ Dynamo, Pod Strání čp. 74, Nelahozeves – Hleďsebe I. díl

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe 

II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi danými ul. Pod Strání čp. 204 (volební okrsek č. 1) a ul. U PTZ 

(volební okrsek č. 1)

Sídlo volebního okrsku č. 3 – Lešany

 volební místnost: ulice U Kapličky čp. 20 (budova „knihovna Lešany“), 277 51 Nelahozeves – Lešany

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Lešany s hranicemi danou ul. V 

Cihelnách) včetně všech domů v této ulici)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem).

4.   Každému voliči budou dodány 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 Nelahozevsi dne 05. 10. 2017

Josef Kebrle, starosta obce 



OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starosta obce Nelahozeves podle § 15 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 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22, 00 hodin    a
v sobotu 21. října 2017 od 8, 00 hodin do 14, 00 hodin.

2. Místem konání voleb
Sídlo volebního okrsku č. 1 - Nelahozeves

 volební místnost: Hasičská zbrojnice, Nelahozeves čp. 20, Nelahozeves

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Nelahozeves s hranicemi danými ul. 

Zagarolská v úrovni ul. U PTZ (včetně této ulice, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves), ul. Pod Strání čp. 204 (včetně domu čp. 204, z pohledu od centra obce – sídlo obecního úřadu 

Nelahozeves) a část obce Lešany, ul. V Loučkách čp. 112 a čp. 303 (včetně domů čp. 112 a 303)

Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany

 volební místnost: Zasedací místnost TJ Dynamo, Pod Strání čp. 74, Nelahozeves – Hleďsebe I. díl

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Podhořany, Hleďsebe I. díl, Hleďsebe 

II. díl a část obce Nelahozeves s hranicemi danými ul. Pod Strání čp. 204 (volební okrsek č. 1) a ul. U PTZ 

(volební okrsek č. 1)

Sídlo volebního okrsku č. 3 – Lešany

 volební místnost: ulice U Kapličky čp. 20 (budova „knihovna Lešany“), 277 51 Nelahozeves – Lešany

 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část obce Lešany s hranicemi danou ul. V 

Cihelnách) včetně všech domů v této ulici)

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

průkazem).

4.   Každému voliči budou dodány 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 Nelahozevsi dne 05. 10. 2017

Josef Kebrle, starosta obce 




