
O Z N Á M E N Í 
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR  

 
Starosta města Horažďovice podle § 27  odst. 1  zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 

krajů  a o změně některých  zákonů  a podle § 15  odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů 

 

o z n a m u j e 

 

1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční                        

                          v pátek   dne  07. října 2016   od 14.00 do 22.00 hodin a 

                          v sobotu dne  08. října 2016   od 08.00 do 14.00 hodin 

      Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční 

       1. kolo     v pátek   dne  07. října 2016   od 14.00 do 22.00 hodin a 

                          v sobotu dne  08. října 2016   od 08.00 do 14.00 hodin 

       2. kolo     v pátek   dne  14. října 2016   od 14.00 do 22.00 hodin a 

                          v sobotu dne  15. října 2016   od 08.00 do 14.00 hodin   

 

2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR   

 

ve volebním okrsku č. 1 

je volební místnost  Městský úřad – Mírové náměstí 1 – velká zasedací síň 

pro voliče trvale bytem 

                                                   Horažďovice 

1104, 2145, Havlíčkova, Hradební, Husova, Husovo nám., Jiřího z Poděbrad, Mayerova (262, 

1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068), Mírové náměstí, Nábřežní, Otavská, Palackého 

(1061), Plzeňská, Podbranská, Prácheňská, Příčná, Příkopy, Sportovní, Ševčíkova, Trhová, U 

Jatek, Zářečská 

Horažďovice, část Svaté Pole 

ve volebním okrsku č. 2 

je volební místnost  ZŠ Komenského – Komenského 211 

pro voliče trvale bytem 

                                                    Horažďovice 

Budovatelů, Družební, Hollarova, Jiráskova, Karla Němce, Komenského, Mírová, Odbojářů, 

Peškova, Třebomyslická, Za Tržištěm 

 

ve volebním okrsku č. 3 

je volební místnost  ZŠ Blatenská – Blatenská 539 

pro voliče trvale bytem 

                                                    Horažďovice 

2003,2100,Bezručova,Blatenská, Hornická, Mayerova (523,524,525,783,784,785,786), 

Okružní, Rybářská, Smetanova, Strakonická , Šumavská, Tyršova, Zahradní, Žižkova,  

5. května, Na Vápence, Nad Nemocnicí, Kaskova, Josefa Pavla, V Lukách 

 

ve volebním okrsku č. 4 

je volební místnost  Hasičská zbrojnice – Loretská 235 

pro voliče trvale bytem                 Horažďovice 
         
Lipová, Loretská,Palackého (811,812,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826, 

827,828,829,830,831,832,833,834,835,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856, 



857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,871,872,873,874,875,876,877,878,931, 

932,933,934), Pod Vodojemem 
 

ve volebním okrsku č. 5 

je volební místnost  Horažďovice, Předměstí – klubovna Sdružení občanů HD Předměstí  

pro voliče trvale bytem 

                                                 Horažďovice Předměstí 

 

ve volebním okrsku č. 6 

je volební místnost  Horažďovice, část Babín – Babín 41 – obecní budova 

pro voliče trvale bytem 

                                                 Horažďovice, část Babín 

 

ve volebním okrsku č. 7 

je volební místnost  Horažďovice, část Boubín -  Boubín 5 – obecní budova 

pro voliče trvale bytem 

                                                Horažďovice, část Boubín 

 

ve volebním okrsku č. 8 

je volební místnost  Horažďovice, část Horažďovická Lhota 36 – obecní budova 

pro voliče trvale bytem 

                                                Horažďovice, část Horažďovická Lhota 
 

ve volebním okrsku č. 9 

je volební místnost  Horažďovice, část Komušín – Komušín 69 – obecní budova 

pro voliče trvale bytem 

                                               Horažďovice, část Komušín 

 

ve volebním okrsku č. 10 

je volební místnost  Horažďovice, část Třebomyslice – Třebomyslice 1 – obecní budova 

pro voliče trvale bytem 

                                               Horažďovice, část Třebomyslice 

 

ve volebním okrsku č. 11 

je volební místnost  Horažďovice, část  Veřechov – Veřechov 42 – obecní budova 

pro voliče trvale bytem 

                                              Horažďovice, část Veřechov 

 

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

České republiky (platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).   
 

4.   Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb   

volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

     V případě 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR volič obdrží hlasovací lístky přímo ve      

     volební místnosti. 

 

V Horažďovicích  dne  19.09.2016                                    

 

                                                                                   Ing Michael Forman, v.r. 

                                                                                        starosta města          
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