
  

    

 

 

 

 

 

                                                      

                                                                                    

OZNÁMENÍ 

 
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Z astupitelstva 

Městské části Praha 19 podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů .  

 
1.  Volby do Zastupitelstva hl.  m. Prahy a Zastupitelstva Městské části Praha 19 se 

uskuteční v  pátek dne 23.září 2022  od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v  sobotu dne 

24.září  2022  od 8,00 hodin do 14,00 hodin.  

 

2.  Místem konání voleb jsou volební okrsky :  

 

-  č. 19001 ve volební místnosti na adrese ZŠ Albrechtická 732,  

-  č. 19002 ve volební místnosti na adrese Lidový dům, Toužimská 244,  

-  č. 19003 ve volební místnosti na adrese DS, Mladoboleslavská 20,  

-  č. 19004 ve volební místnosti na adrese Lidový dům, Toužimská 244,  

-  č.  19005 ve volební místnosti na adrese KNAUF, Mladoboleslavská 949 ,  

-  č. 19006 ve volební místnosti na adrese ZŠ Albrechtická 732, 

 

a to pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k  trvalému pobytu v  Praze 9 –  

Kbelích.  

 

3.  Katastrální  území Kbely tvoří pro volby do zastupitelstev obcí jeden volební obvod.  

 

4.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost ,  státní občanství  

České republiky,  v případě voleb do zastupitelstev obcí pak  občanství členského 

státu EU,  který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let  a je v den voleb 

v této výše uvedené městské části  přihlášen k  trvalému  pobytu a je zapsán do 

dodatku ke stálému seznamu voličů .  

 

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.  

 

V Praze Kbelích 22. 8. 2022 

 

 

(otisk úředního razítka)  

 

Ivana Šestáková ,  v. r .  

místostarostka MČ  Praha 19 
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Úřad městské části  - kancelář starosty  

Semilská 43, Praha 9 –  Kbely, PSČ 197 04  
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e-mail : ivana.sestakova@kbely.mepnet.cz 


