
 
 
 

Oznámení 
o době a místě konání voleb 

 
 
 
Starosta městské části Praha-Libuš na základě § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších přepisů a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 

 
oznamuje: 

 
konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a 

voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 
 

5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hod. 
a 

6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hod. 
 
 

Místem konání voleb: 
 
 ve volebním okrsku č. 38001 
je volební místnost v Základní škole Meteorologická, ulice Meteorologická č.p. 181/2, 
Praha 4 - Libuš, pro voliče bydlící v ulicích:  
K Hájovně, K Lesu, Ke Lhoteckému lesu, Libušská - k.ú. Libuš, Lojovická, Mirotická, 
Novodvorská, Ohrobecká, Přírodní, Smotlachova, Šatrova, U Vodojemu, U Zahrádkářské 
kolonie, Zbudovská, 
 
 ve volebním okrsku č. 38002 
je volební místnost v Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, ulice Ladislava Coňka 
č. p. 40/3, Praha 4 – Písnice, pro voliče bydlící v ulicích:  
Bavorovská, Budilovská, Dubovická, Hoštická, Chvalšovická, Javorenská, K Mejtu, 
K Pomníku, K Vrtilce, Ke Březině, Ke Kašně, Klenovická, Křesanovská, Kváskovická, 
Ladislava Coňka, Libušská – k.ú. Písnice, Lipovická, Lužská, Miřetická, Modravská, 
Na Konečné, Na Losách, Olšovická, Ostruženská, Písnické Zahrady, Pramenná, Předenická, 
Putimská, Rohanovská, Sedlovická, Švihovská, Těšovická, U Jednoty, Úbislavská, V Kálku, 
V Zákopech, Vacovská, Velká Lada, Vídeňská, Vltavická, Zátoňská, 
  
 ve volebním okrsku č. 38003 
je volební místnost v  Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, pro voliče 
bydlící v ulicích:  
Ke Kurtům, Na Okruhu, Na Šejdru - k.ú. Písnice, Nad Libušským potokem,   
  
 



 
 ve volebním okrsku č. 38004 
je volební místnost v Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, pro voliče 
bydlící v ulicích:  
Mezi Domy, U Bazénu, Výletní - k.ú. Písnice a Výletní - k.ú.Libuš, Zahrádecká - k.ú. Písnice 
a Zahrádecká - k.ú. Libuš,  
 
 ve volebním okrsku č. 38005 
je volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám č.p. 664/1,  pro voliče bydlící 
v ulicích:  
Brunelova, Betáňská, Hvězdonická, Jirčanská, K Děrám, K Lukám, K Novému sídlišti, 
Klokotská, Kolektivní, Mašovická, Meteorologická, Na Musilech, Na Šejdru, Nad Šejdrem, 
Okrová, Opařanská, Ostředecká, Provozní, Slavonická, Šátalská, U Libušské sokolovny, 
U Líhní, V Bambouskách, V Lužích, Za Větrem, 
 
 ve volebním okrsku č. 38006 
je volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám č.p. 664/1,  pro voliče bydlící 
v ulicích:  
Borotínská, Božejovická, Burianova, Dobronická, Drůbežářská, Husařská, Chladírenská, 
Jistebnická, K Jezírku, K Tůni, Lukešova, Mílová, Na Domovině, Na Jezerách, Na Močále, 
Paběnická, Předposlední, Třebějická, U Pejřárny, V Hrobech, V Koutě, V Rohu, 
Vyšebrodská, Zlatokorunská.  
 
 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR) nebo státní občanství 
státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit (např. průkazem o povolení 
k trvalému pobytu). 
 

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za 
předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li 
se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této 
obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného 
státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k 
trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv; do zastupitelstva městského 
obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením anebo městské části hlavního 
města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v 
tomto městském obvodu nebo městské části. 
 
Voličem pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu 
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 
18 let. 
  

 Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. Volič hlasuje 
osobně, zastoupení není přípustné.  
 
 
 Libuš dne  8. 8. 2018       
 
 
            Mgr. Jiří Koubek 

          starosta městské části Praha-Libuš 
                                                                       v. r. 


