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Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 
 
 

Starosta města podle § 14c písm. f), zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

oznamuje: 
 
1) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční: 

dne 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a dne 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
 

2) Místem konání voleb je: 
 
v okrsku č. 1 – Merklovice 
místnost v objektu bývalé Mateřské školy 
pro voliče bydlící v části Merklovice, ul. Na Struhách (RD u kotelny), Jiráskova 
 
v okrsku č. 2 – Peklo 
místnost v objektu Základní školy 
pro voliče bydlící v části Peklo, Vamberk – část Roští, Helouska a V Lukách 
 
v okrsku č. 3 – Vamberk 
místnost v Domě dětí a mládeže (budova MŠ Jugoslávská) 
pro voliče bydlící v části ul. Jiráskova (RD), Jiráskova č.p. 831 - 836, 848 - 850, 
Jugoslávská ul., Žamberecká  č.p. 203, 339, 495, 496, Sebranice, Zádolí, 
Helouska č.p. 222 a 225, Kollárova, Polská, Bulharská, 17. listopadu, Nám. Dr. 
Lützowa 
 
v okrsku č. 4 – Vamberk  
místnost v Městském klubu Sokolovna (šatna – vchod od hlavní silnice)  
pro voliče bydlící v ul. Radniční, Tyršova, Lidická, Boženy Němcové, Mníšek, 
Palackého, Šafaříkova, Jůnova, Na Struhách (RD) 
 
v okrsku č. 5 – Vamberk 
místnost v Městském klubu Sokolovna (malý sál – hlavní vchod) 
pro voliče bydlící na sídlišti Struha, Dvorec 
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v okrsku č. 6 – Vamberk 
místnost v budově radnice 
pro voliče bydlící v ul. Vilímkova, Nádražní, Dvořákova, Janáčkova, Förstrova, 
Fibichova, Voříškova, Vrabcova, Jánova, Smetanovo nábřeží, Podřezov, Popluží, 
Žamberecká, Husovo náměstí, Hlavsova, Pekelská, Žižkova, Krajkářská, Draha, 
Kouty, Na Kameni, Komenského. 
 

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost, státní 
občanství České republiky a údaje o oprávněnosti hlasovat v uvedeném okrsku. 

 
4) Každému voliči budou doručeny nejpozději 17. října 2017 hlasovací lístky, spolu 

s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni 
s údaji potřebnými pro realizaci hlasovacího práva.  

 
5) V případě ztráty či poškození doručeného hlasovacího lístku, případně technické 

závadě při doručování, obdrží volič nový hlasovací lístek na vlastní žádost ve 
volební místnosti ve dnech voleb. 

 
6) Dle zákona o volbách do Parlamentu České republiky je umožněno hlasování na 

voličský průkaz.  
 
 
Ve Vamberku dne 22.08.2017 
 
          
Rudolf Futter, v. r. 
starosta města 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 22.08.2017 
Bude sejmuto: 23.10.2017 
Sejmuto dne:  

 
 
 
 


