
Oznámení voličům o době a místu konání voleb  
do zastupitelstva města Sezemice 

ve dnech 23. a 24. září 2022 
 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 
 

i n f o r m u j i   v o l i č e , 
 

že volby do zastupitelstva města Sezemice se uskuteční  
 

v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin 
a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 

 
 
Místem konání voleb  
 

Místem konání voleb: 
ve volebním okrsku č. 1 - Sezemice 
je volební místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664 
s bezbariérovým přístupem  pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulici: Českých 
bratří, Družstevní, Husovo náměstí, Ke Křížku, Kunětická, Lesní, Luční, Mezi Mosty, Na 
Vyhlídce, Pardubická, Pernštýnská, Počápelská, Pod Strání, Tyršovo náměstí, V Uličkách, 
Zahradní, Zborovská, Žižkova a v obci Počaply (k. ú. Počaply nad Loučnou) 

ve volebním okrsku č. 2 - Sezemice 
je místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664 
s bezbariérovým přístupem  pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulici: Dlouhá, 
Komenského, Na Kopci, Nejedlého, Nerudova, Nová, Pod Marčákem, Příčná, Sídlištní, 
Sluneční, Smetanova, Spojovací, Stavbařů, Za Humny, Za Střelnicí 

ve volebním okrsku č. 3 - Sezemice 
je místnost v Základní škole v Sezemicích, Jiráskova ul. 664 
s bezbariérovým přístupem  pro voliče s pobytem na území vymezeném v ulici: Bezdíčkova, 
Boční, Dukelská, Havlíčkova, Jiráskova, Jungmannova, Kladinská, Labská, Malá, Mánesova, 
Masarykova, Na Jízdárně, Na Pile, Na Vrchách, Nešporova, Palackého, Pod Vinicí, Polní, 
Riegrova, Sadová, Severní, Spálená, Třebízského, V Zákoutí, Větrná, Východní 

ve volebním okrsku č. 4 - Dražkov 
je místnost v č. p. 20 Dražkov pro voliče s pobytem na území vymezeném v obci Dražkov 
 
ve volebním okrsku č. 5 - Kladina 
je místnost v č. p. 9 Kladina s bezbariérovým přístupem  pro voliče s pobytem na území 
vymezeném v obci Kladina 

ve volebním okrsku č. 6 Lukovna 
je místnost v č. p. 6 Lukovna pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci 
Lukovna 

ve volebním okrsku č. 7 Velké Koloděje 
je místnost v č. p. 64 Velké Koloděje pro voliče s pobytem na území vymezeném v obci Velké 
Koloděje 

ve volebním okrsku č. 8 Veská 
je místnost v čp. 20 Veská pro voliče s pobytem na území vymezeném v obci Veská 

 



 

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti 
a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem.  
 
Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování                  
po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to 
průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území 
České republiky anebo osvědčením o registraci (nový doklad osvědčující přechodný pobyt na 
území České republiky). 
 
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 20. září 2022,       
ve dnech voleb voliči mohou tyto na vyžádání obdržet přímo ve volební místnosti. 
 
 
V Sezemicích dne 05.09.2022 
 
 
 
 
 
Martin Staněk  
starosta města 
 
 


