
Termín voleb 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční  

v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin, 

v sobotu 21. října 2017 od 08.00 do 14.00 hodin. 

Volební okrsky 

Volební okrsek č. 1 – pro voliče s trvalým pobytem v Janovicích nad Úhlavou. 

Volební okrsek č. 2 – pro voliče s trvalým pobytem v obcích Dolní Lhota, Dubová Lhota, Hvízdalka, Ondřejovi-

ce, Petrovice a Osina, Plešiny, Rohozno, Spůle, Veselí, Vacovy. 

Volební místnost 

Místem konání voleb je pro oba volební okrsky společná volební místnost: 

TĚLOCVIČNA MĚSTA JANOVICE NAD ÚHLAVOU 

Adresa: Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou – vchod za budovou městského úřadu 

Kdo může volit a za jakých podmínek?  

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, a to plat-

ným občanským průkazem, nebo cestovním pasem České republiky, a dosáhl alespoň druhý den voleb věku 

nejméně 18 let. 

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, 

okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.  

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové 

volební komisi, nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu.  

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Přenosná volební schránka  

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou vo-

lební 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 vo-

lební schránky hlasovat.  

O přenosnou volební schránku mohou voliči požádat před konáním voleb Městský úřad Janovice nad Úhlavou, 

na telefonním čísle 376 392 295.  

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. 

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

20. a 21.10.2017 


