
 1 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ADAMOV 
Pod Horkou 2, 679 04 Adamov 

 

Na základě ustanovení vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji toto 

 

Oznámení 

o době a místě konání voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 

 

volby se konají ve dnech: 
 

pátek 8. října 2021 

v době od 14.00 hodin – 22.00 hodin 
 

a 
 

sobota 9. října 2021 

v době od 8.00 hodin – 14.00 hodin 
 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 (dále 

jen „volič“). Překážkami v právu volit jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody 

z důvodu ochrany zdraví lidí nebo případně zbavení způsobilosti k právním úkonům. 
 

Volič musí při hlasování prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným 

občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.  
 

Po prokázání totožnosti bude učiněn okrskovou volební komisí záznam do výpisu ze stálého 

seznamu a volič obdrží úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá i 

sadu nových hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 

republiky, nebude mu hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze stálého 

seznamu voličů, a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební 

komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasovat. 
 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to osobně nebo písemně tak, aby žádost 

byla doručena městskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021, a to 

v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě 

zaslané prostřednictvím datové schránky. Okrsková volební komise umožní hlasovat voliči, 

který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem. Ten je povinen po prokázání 

totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 
 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Městský úřad Adamov a ve 

dnech voleb i 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     

a ve kterém má volič trvalý pobyt. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči  
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2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování 

postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

 

Kontakty pro nahlášení požadavků o hlasování mimo volební místnost jsou následující: 

 

Městský úřad Adamov - PhDr. Kubenová, tel. 516 499 623 

                                          - p. Chlupová, tel. 516 499 620 

 

Okrsková volební komise č. 1 – 728 286 187  (platí pouze ve dny voleb) 

Okrsková volební komise č. 2 – 602 788 015  (platí pouze ve dny voleb) 

Okrsková volební komise č. 3 – 724 862 158  (platí pouze ve dny voleb) 

Okrsková volební komise č. 4 – 739 601 464  (platí pouze ve dny voleb) 

 

 

 

Voliči mohou volit dle místa bydliště v následujících okrscích: 

 
 

Volební okrsek č. 1:  
 

Sídlo: Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, Adamov 

Ulice:  Mírová 

Nádražní 

Osvobození 

Plotní 

Pod Horkou 

Sadová č. 16, 18, 20 

Sadová – rodinné domky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,   

                                                    11, 12, 13, 14, 22, 24, 26 

Smetanovo náměstí 

U kostela 

Vodní 

Josefovská číslo popisné 128 

 

 

Volební okrsek č. 2:  

Sídlo: Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1, Adamov 

Ulice:             Komenského 

   Lesní 

   Sadová č. 17, 19, 21, 23, 25 a 27 
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Volební okrsek č. 3:  

Sídlo: Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov 

 (malý sál) 

Ulice:            Bezručova 

                               Blažkova 

                               Dvořákova 

                               Fibichova 

                               Hybešova 

                               Krátká 

                               Opletalova 

                               Ronovská 

                               Tererova 

                               Údolní 

                               Zahradní 

 

 

Volební okrsek č. 4:  

Sídlo:  Městské kulturní středisko, Opletalova 22, Adamov     

(velký sál) 

Ulice:  Družstevní 

                               Petra Jilemnického 

                               Neumannova 

 

 

 

      

                                                            Bc. Roman Pilát, MBA, v.r. 

                                                               starosta města Adamova 

 

 

 
Vyvěšeno: 30. 6. 2021 
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