
  
 

Oznámení o době a místě konání voleb na území města Nýrska  
 pro volbu do Zastupitelstva města Nýrska a zároveň voleb do Senátu 

Parlamentu ČR, konanou 
 ve dnech 5. a 6. října 2018 

a případně druhé kolo senátních voleb ve dnech 12. a 13. října 2018 
 

Rozhodnutím prezidenta republiky uveřejněným ve Sbírce zákonů ČR pod č. 85/2018 
Sb., byly dne 31. května 2018 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu ČR, do 
zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních 
městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.  
 
Kdy můžeme volit? 
 
Volba do Zastupitelstva města Nýrska a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: 
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin 
v sobotu dne 6. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin 
popř. 2. kolo senátních voleb: 
v pátek dne 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin 
v sobotu dne 13. října 2018 od 08.00 do 14.00 hodin 

 
Kde budete volit? 
 
Volební okrsek č. 1: 
Volební místnost: Městský úřad, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko 

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Dobrovského, Domažlická, Erbenova, 
Hodousická, Chodská, Kaplířova, Klatovská, Křižíkova, Luční, Nádražní, Náměstí, Raisova, 
Riegrova, Rybářská, Strážovská, Školní, U Banky, U Radnice, Úzká, V Lukách, Vrchlického,  
neurčená ulice - čp. 853, čp. 864, čp. 927, čp. 603, čp. 949 

 
 
volební okrsek č. 2: 
volební místnost: Kulturní dům, Prap. Veitla 23, 340 22 Nýrsko 

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Jahodová, Jiráskova, Klostermannova, Kpt. 
Kufnera, K Zahradám, Milenecká, Práce, Prap.Veitla,  Sídliště I, Sídliště II, Vančurova, 
Thámova ,  neurčená ulice -  čp. 778, čp. 925, čp. 932 

- pro voliče s trvalým pobytem ve Staré Lhotě 
 
 
volební okrsek č. 3: 
volební místnost: Základní škola, Komenského 250, 340 22 Nýrsko 

- pro voliče s trvalým pobytem v Nýrsku ulice: Baarova, Boženy Němcové, Československých 
legií, Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Havlíčkova, Husova, K Cihelně, Karla Čapka, Karla 
Hynka Máchy, Kollárova, Komenského, Mikoláše Alše, Nerudova, Palackého, Petra Bezruče, 
Pod Lesem, Smetanova, Šmilovského, Šumavské nábřeží, Tylova, Tyršova, Žižkova, neurčená 
ulice - čp. 915, čp. 926, čp. 964, čp. 976 

 
 
volební okrsek č. 4: 
volební místnost: Bystřice nad Úhlavou čp. 31 – hasičská zbrojnice 

- pro voliče s trvalým pobytem v Bystřici nad Úhlavou, Starý Láz 
-  

 



volební okrsek č. 5: 
volební místnost: Hodousice - společenská místnost Na Řáholci 

- pro voliče s trvalým pobytem v Hodousicích a Blatech 
 
 
volební okrsek č. 6: 
volební místnost: Zelená Lhota - hasičská zbrojnice 

- pro voliče s trvalým pobytem v Zelené Lhotě  
 

 
Kdo může volit a za jakých podmínek? 
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, 
a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky a dosáhl alespoň druhý 
den voleb prvního kola volby do zastupitelstva a senátních voleb (tj. 6. října) věku nejméně 18 let. Ve 
druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby 
do Senátu Parlamentu ČR dosáhl věku 18 let (tj. 13. října). 
 
Způsob hlasování 
 
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací 
lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoli však člen 
okrskové volební komise, a voličem vybraný lístek za něj vložit do úřední obálky a popř. i úřední 
obálku vložit do volební schránky. 
 
Přenosná volební schránka  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 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 takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost 
hlasování. Mimo území České republiky nelze do přenosné volební schránky hlasovat.  

O přenosnou volební schránku mohou voliči požádat před konáním voleb Městský úřad 
v Nýrsku na tel. čísle 376 555 611. 

 
Jak získáte hlasovací lístky? 
 
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
Další informace získáte z letáku, který bude vložen do obálky společně s hlasovacími lístky. 
 
 
Nýrsko  20.09.2018 
            
                                                                                   Ing. Miloslav Rubáš v.r.                                                                
                                                                                                    starosta města    
 
        
 


