Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10 a Zastupitelstva
hlavního města Prahy podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1. Volby do Zastupitelstva městské části Praha 10 a Zastupitelstva hlavního města Prahy se
uskuteční

v pátek dne 10.10.2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
v sobotu dne 11.10.2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebních okrscích 10001 – 10109 jsou volební místnosti, jejichž
adresy jsou uvedeny v příloze. V příloze je dále uvedeno, které ulice a domy patří do
jednotlivých okrsků.
3. Voličem pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských
částí je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb na území hlavního města Prahy přihlášen k trvalému pobytu. Do
zastupitelstva městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den
voleb přihlášen k trvalému pobytu na území této městské části.
Voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
je v den voleb na území hlavního města Prahy (pro volby do zastupitelstev městských
části na území dané městské části) přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních smluv,pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
4. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti
okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V Praze dne 29.8.2014

Mgr. Bohumil Zoufalík
starosta

