
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 

 

Obecní úřad Nelahozeves 

Školní čp. 3 

277 51 Nelahozeves  

 
                                                                  

Informace 
o počtu a sídlech volebních okrsků 

 
V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji politické strany, politická hnutí a koalice, 

jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve 

dnech 24. a 25. května 2019, o počtu a sídle volebních okrsků: 

 
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. 159 (včetně domu čp. 159, z pohledu od centra obce – sídlo obecního 
úřadu Nelahozeves)  

 
Sídlo volebního okrsku č. 2 – Podhořany 

 volební místnost: Volnočasové centrum - Zasedací místnost, Zagarolská čp. 313, Nelahozeves  

 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. 191 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 a část obce Lešany, ul. V Loučkách čp. 112 a čp. 303  

 

 
 
 
v Nelahozevsi dne 08. 04. 2019  
 
 
 
 

Jakub Brynda 
             starosta obce 

 
 
Vyvěšeno dne: 08. 04. 2019 
Sejmuto dne:  


