
Oznámení o době a místě konání voleb  

do Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice a Zastupitelstva hl. m. Prahy 

Starostka Městské části Praha-Petrovice v souladu s ust. § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů v platném znění, 

o z n a m u j e 

1. Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice a Zastupitelstva hl. m. Prahy se budou 

konat: 

• v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

• v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

 

2. Místem konání voleb ve všech volebních okrscích, tj. v okrscích č. 44001, č. 44002, č. 44003 

a č. 44004 je volební místnost v Domě občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice, 

Edisonova 429/28, Praha 10 (společenský sál, vstup z ul. Edisonova). 

 

Do volebního okrsku č. 44001 patří                                   Do volebního okrsku č. 44002 patří 

Všechny čísla popisná v ulicích:                                          tato čísla popisná v ulicích: 

Archimédova,                                                                           

Ampérova,                                                                               Lessnerova čp. 261 – 270 a  

Bellova,                                                                                    Rezlerova čp. 272 – 279.  

Celsiova,                                                                                    

Dieselova,                                                                                 

Dopplerova,                                                                            Do volebního okrsku č. 44003 patří 

Einsteinova,                                                                            tato čísla popisná v ulicích: 

Edisonova,                                        

Euklidova,                                                                               Rezlerova čp. 289 – 300 a  

Faradayova,                                                                            Rezlerova čp. 302 – 310.  

Gaussova,                                                                                   

Grammova,                                                                              

Galileova,                                                                                Do volebního okrsku č. 44004 patří 

Galvaniho,                                                                              tato čísla popisná v ulicích: 

Hertzova,                                                                                  

Kelvinova,                                                                               Kurčatovova čp. 321 – 324,  

Lebeděvova,                                                                           Frostova čp. 331 – 347 a 

Morseova,                                                                              Jakobiho čp. 325, 326 a 330. 

Novopetrovická, 

Newtonova, 

Ohmova, 

Voltova, 

Wattova a dále níže uvedená 

čísla popisná v ulicích: 

Jakobiho čp. 328 a 329 a 

Rezlerova č. 280 – 288. 



3. Ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice a Zastupitelstva hl. m. Prahy není 

možné volit s voličských průkazem. 

 

4. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hl. městě Praze přihlášen k trvalému 

pobytu a státní občan jiného státu, pro kterého platí totéž a jemuž právo volit přiznává 

mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána.  

 

5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a 

státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem 

České republiky. Jde-li o cizince (občana jiného státu EU), průkazem o povolení k pobytu 

vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu 

hlasování umožněno. 

Občanům, kteří se k volbám chystají, doporučujeme, aby se včas přesvědčili, zda mají 

platný doklad totožnosti a případně co nejdříve požádali o vydání nového dokladu. Žádost 

lze podat na Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Odboru občanskosprávních 

agend ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 – Horní Měcholupy. 

Upozorňujeme občany, že není možné vydat ve zrychleném režimu OP bez strojově 

čitelných údajů pro účely volebního práva s dobou platnosti 30 dnů. K hlasování můžete 

využít platný cestovní pas, a nemáte-li ho, pak máte možnost požádat o vydání OP ve 

zrychleném režimu (do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin pracovního dne). 

 

6. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb,  

tj. 20. září 2022. Ve dnech voleb, tj. 23. a 24. září 2022 může volič obdržet hlasovací lístky 

i ve volební místnosti. 

 

7. Informace k hlasování 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky hlasovací 

lístky. Hlasovací lístky mohou být vytištěny oboustranně. Údaj o členství jednotlivých 

kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden 

zkratkou. Na hlasovacím lístku těch stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o 

škrtnutí kandidáta zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, 

neobsazené. Po obdržení úředních obálek a hlasovacích lístků, vždy vstoupí volič do 

prostoru k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístky upravit jedním z uvedených 

způsobů: 

 

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze 

jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 

hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být 

v obci volen. 



2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič 

hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů 

zastupitelstva obce má být zvoleno. 

3. Kombinovat lze oba popsané způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále 

v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních 

stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označení 

volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, 

kolik jich zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.  

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní 

kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží. 

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, do 

Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice se volí 15 členů, do Zastupitelstva hl. m. Prahy se volí 

65 členů zastupitelstva. 

 

8. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, 

hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední 

      obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. 

 

9. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám 

upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v 

prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 

okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky a 

popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Volič hlasuje tak, že úřední obálku 

vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

 

10. Volič vloží hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy (tento 

hlasovací lístek je označen na levém okraji svislým barevným pruhem) a hlasovací lístek 

pro volby do Zastupitelstva MČ Praha-Petrovice do jedné úřední obálky (A4 šedé barvy). 

 

11. Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 

pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 

komise zřízena. Přenosnou volební schránku si můžete objednat na čísle 267 900 942 a 

ve dnech voleb na čísle 267 900 932. 

 

      Další informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz., 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                    JUDr. Olga Hromasová v.r. 

                                                                                                                 starostka  

 

V Praze dne 05.09.2022 


