
Oznámeni
o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky

Starosta města Varnsdorf pod|e
Parlamentu České repub|iky a o
pozdějších předpisů

1.

§ 15 odst, 1 zákona č. 24711995 sb., o Volbách do
změné a dop|nění některých da|ších zákonů ve znění

oznam uje:

Vo|by do Parlamentu ČR se uskuteční
dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 9. října 2021 od 08.00 hodin do í4.00 hodin,

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost na Městském úřadě, nám. E. Beneše 470, Varnsdoď
pro voliče podle místa, kde jsou přih|ášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu, v u|icích:
Bjarnata Krawce, Boženy Němcové, Déčínská, Elišky Krásnohorské, Hřbitovní,
Jiřího z Poděbrad, K. Kryla, Karlínská, Karolíny Světlé, Lesní, Mánesova,
Mariánská, Melantrichova, Na Příkopech, Plavecká, Seifeftova, Stromovka,
U Splavu, Závoznická, Zelinářská

ve volebním okrsku ě. 2
je volební místnost v lnteraktivní základní škole, Karlova 1700, Varnsdoď
pro vo|iče pod|e místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdoďu, v ulicích:
Čelakovická - čásd Českos lovenských letců - část, Hrnčířská, Husova - část,
Chmelařská, Karlova - část, Kostelni - část, Krátká, Prostějovská, Smetanova - část,
Sevčikova, Skolní. Tichá, Západni. Zitná - část

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Klubu Střelnice, B. Němcové 476, Varnsdoď
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu, v ulicích:
Blatenská, Boženy Němcové, Celní, Cihlářská, Čáslavská, Československé
mládeže, Duchcovská, Erbenova, Havlíčkova, Hradní, Husitská, Jiřiho z Poděbrad,
Jizerská, Josefa Hory, Kamenická, Karlínská, Kladenská, Kmochova - část, Luční,
Měšt'anská, Moravská, Na Haldách, Nemocniční, Obilní, Orlická, Petra Bezruče,
Písková, Pod Hrádkem, Pohranični Stráže - část, Potoční, Příčná, Ptáčnická,
Rumburská, Rybářská, Řeznická, Severská, Stanislava Kostky Neumanna,
Strakonická, Sumavská, Tkalcovská,Turnovská, U Městského statku, Vinohradská,
,llzkova 5 kvetna

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v Základní škole, Východní 1602, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trva|ému pobytu ve Varnsdorfu, v ulicích:
Brandýská, Budějovická, Hájenská, Hraniční stezka, Janošíkova, Jarošova - část,
Klostermannova, Kollárova, Komenského, Kubelíkova, Na Měkovině, Náchodská,
Nová, Pardubická, Pod Špičákem, Pohraniční Stráže - část, Raisova, Šíursoya,
VýChodni - část. Zhořelecká. Žilinská - část
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ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v Městském divadle, Partyzánů 1442,varnsdoď
pro vo|iče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu, v ulicích:
Bratislavská , část, Dvořákova - část, Fúgnerova, Generála Svobody, Janáčkova,
Jarošova - část, Krkonošská, Legií - část, Ležácká, Mozaftova, Národní - část,
Nymburská - část, Paftyzánů - část, Pletařská, Poštovní, Revolučni, Šafařikova, T.

G. Masaryka, Tiskařská, Tyršova, Východní - část, Žilinská - část

ve volebním okrsku č.5
je volební místnost v Základni škole, Bratislavská 994, Varnsdorf
pro vo|iče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu,
v ulicích: Bělohorská, Bratislavská - část, Délnická, Dlouhá, Dukelská, Dvořákova -
část, Jarošova - část, Krymská, Mlynářská, Mostecká, Myslivecká, Na PastvínáCh,
Novoměstská, Nymburská - část, Olomoucká, Ostrovní, Paftyzánů, Sázavská,
Tajchmanova, Tovární, U Mlýna

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v Lidové zahradě, Karlova 702, Varnsdoď
pro voliče podle místa, kde.|sou přihlášeni k trvalému pobytu Ve Varnsdoďu, v u|icích:
Aloise Jiráska, Čelakovická - čásí Českos/ ovenských letců - část, Dragounská,
Důlní, Dvorská, Ernsta Thállmanna, Fibichova, Husova - část, Chmelařská, Jateční,
Jiřího Wolkera, Josefa Lady, Kamenná, Karlova - část, Lipská, Lužická, Mikoláše
Alše, Mladoboleslavská - část, okružní, Plzeňská, Podzimní, Řični, skalní,
Svatopluka Čecha - čásl Šenoyská, Školní, Truhlářská, Vrchlického, Výpadová,
Vysokomýtská, Zimni. Železná

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost ve Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole a
Střední odborné škole služeb a cestovního ruchu, Varnsdoď, Kostelní 723,
varnsdorf
p_ro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdodu, v ulicích:
Ceskoslovenských letců - část, Edisonova - část, Husova, Karlova - část, Kostelní -
část, Křižíkova - část, Mladoboleslavská- část, Polní - část, Prašná - část, Průjezdní,
Smetanova - část, Vodičkova, západní - část, znojemská, Žitná - část

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost ve Firmě ReTOS, s.r.o., Žitavská 913, Varnsdoď
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdoďu, v ulicích:
Cyklistická, Dělnická, Dolní nábřeží, Dopravní, HašIerova, Horní nábřeží, lvana
olbrachta, Kolínská, Kovářská, Kozlova, Lomnická, Lounská, Mladoboleslavská -
část, Na Náspu, Nádražní, Nezvalova, Palackého, Přádelnická, Ress/ova, Táborská,
U Nádraží, Zámečnická, Žitavská

ve volebním okrsku č. í0
je volební místnost v Mateřské škole, Pražská 28'l2, Varnsdoď
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdoďu, v ulicích:
Ceskoslovenských letců - část, Edísonova - část, Horská, Hraniční, Chelčického,
Chrudimská, Karolíny Světlé - část, Kostelní - část, Křižíkova - část, Křížkovského,
Lesní, Plavecká, Polní - část, Prašná - část, Pražská, Smetanova - část, Sportovců,
Svatopluka Čecha - část, Vilová, Západní - část, Zuzánkova
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ve volebním okrsku č. í í
je volební místnost v Základní škole, Edisonova 2821, Varnsdorf
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdoďu, v uIicích:
Edisonova - část, Karolíny Svět/é - část, Kmochova - část, Pražská - část, Západní -
část

ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v Městském centru kultury a vzdělávání, otáhalova 1260,
varnsdorf
pro vo|iče podle místa, kde 1sou přihlášeni k trvalému pobytu ve Varnsdorfu, v u|icích:
Kmochova - část, Legií - část, Lidická, Nám. E. Beneše, Národní - část, Otáhalova,
Otavská, Partyzánů - část, Pod Strání, Pohraniční Stráže - část, Sedlářská, Středni,
Štefánikova, Východni

ve volebním okrsku č. í3
je volební místnost ve firmě SlLN|CE A MOSTY, Studánka 283, Varnsdorf
pro voliče pod|e místa, kde jsou přihlášeni k trva|ému pobytu ve Varnsdorfu, v části
obce studánka.

Voliči bude umožněno h|asování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním, dip|omatickým nebo s|užebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem, Volič,
ktený je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného
členského státu a že je na území České repub|iky veden vevidenci obyvatel podle
zv|áštního právního předpisu. Neprokáže-|i volič svou totožnost a státní občanství
Ceské republiky nebo jiného členského státu, jde-|i o občana.jiného členského státu,
neprokáže-li, že je veden V evidenci obyvatel podle zvIáštního právního předpisu,
nebude mu hlasování umožněno.

Každému vo|iči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet h|asovací lístky ive volební místnosti.

K za.|ištění pořádku a důstojného průběhu h|asování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Ve Varnsdorfu dne 23.09.2021 ThMgr. Roland Solloch v. r.
starosta města

Vyvěšeno dne, 2 3. 03. i12]
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Seflruto dne:


