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Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím č. 135/2017 Sb.* volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se na území České 
republiky budou konat v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017.
Pro hlasování mimo území našeho státu jsou vytvořeny zvláštní volební okrsky při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou 

konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Území zvláštního volebního okrsku je vymezeno územním obvodem zastupitelského úřadu.
Hlasování první den voleb, tedy 20. října 2017 začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin. Druhý den voleb 21. října 2017 začíná hlasování v 8 hodin a končí ve 14 hodin. Území správního 
obvodu Praha 16 je rozděleno na 23 volebních okrsků. Pro každý z nich bude zřízena volební místnost, ve které hlasování proběhne. Adresy volebních okrsků s vymezením daných oblastí, 
které pod ně spadají, jsou zveřejněny v oznámení starosty na webových stránkách a úředních deskách jednotlivých městských částí. Zároveň každý volič přesnou adresu svého volebního 
okrsku nalezne na obálce s hlasovacími lístky, které obdrží do své poštovní schránky. Souhnný přehled viz níže. 
Kdo může volit
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něho některá z překážek ve výkonu volebního práva uvedená v ustanovení 
§ 2 zákona o volbách do Parlamentu ČR. Překážkou ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti 
k výkonu volebního práva. Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů na základě údaje o místu trvalého pobytu. 
Hlasování
Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, případně platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Prokázat svou totožnost může volič i předložením cestovního průkazu. Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní 
občanství některým z výše uvedených platných osobních dokladů, nebude hlasování umožněno. 
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní 
mu hlasování. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu. 
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu nebo zvláštního seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Volič, který hlasuje 
s voličským průkazem, obdrží hlasovací lístky pro příslušný volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil. Za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky 
okrsková volební komise voliči na jeho žádost dodá jiné. 
Následně volič vstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může být zakroužkováno pořadové číslo 
nejvýše u 4 kandidátů. V případě, že se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Nemůže-li volič sám upravit hlasovací lístek, a to z důvodu tělesné vady 
anebo, nemůže-li číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek za občana upravit
a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. I v tomto případě platí, že za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem
do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. 
Poté, co volič upraví hlasovací lístek, vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Způsob hlasování mimo volební místnost
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo určenou volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  
Neplatné hlasovací lístky
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a ty hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození ani 
přeložení hlasovacího lístku nezpochybňuje jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, hlas voliče je neplatný.
Nebude-li se volič v době voleb zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo
ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí a to na voličský průkaz.
V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu ČR je možno požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu osobně, po prokázání 
totožnosti, a to do doby uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16 hodin nebo podáním v listinné podobě doručeným příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017. Upozorňujeme občany, že podání v listinné podobě musí být opatřeno ověřeným podpisem voliče, který o vydání voličského průkazu žádá. Další 
možností je podání učiněné v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. 
Voličské průkazy jsou vydávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. října 2017. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se dostaví k převzetí na základě 
plné moci s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle voliči na jím uvedenou adresu.
Vydání voličského průkazu nevylučuje možnost voliče dostavit se k hlasování do volební místnosti volebního okrsku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů.
Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí
Fyzická osoba, která má právo volit, může při dlouhodobém pobytu v zahraničí požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo konzulárním 
úřadem ČR s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky v místě pobytu. Zvláštní seznam voličů vedou zastupitelské úřady na základě písemné žádosti 
o zápis, doložené originálem, případně ověřenou kopií dokladu potvrzujícího totožnost žadatele, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být 
zapsán do zvláštního seznamu. Je třeba voliče upozornit na skutečnost, že zápisem do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí dojde k automatickému 
vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem v místě jeho trvalého pobytu.
V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je možné při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí volit na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který byl voliči vydán v místě 
jeho trvalého pobytu.
Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v nemocnici nebo obdobném zařízení
Bude-li volič dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, případně jiném obdobném zařízení, má možnost být zapsán do zvláštního seznamu voličů a následně pak uplatnit své volební právo. 
V tomto případě probíhá hlasování do přenosné volební schránky, s níž se za voličem dostaví členové okrskové volební komise.
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v situaci, kdy voliči není zcela jasno, v jakém místě se přesně ve dny voleb bude nacházet, je nejvhodnější možností vyřízení voličského průkazu. 

ADRESY VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 16

MČ Praha – Zbraslav
Volební okrsek č. 56001 – Základní škola, Hauptova 591, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 649. 
Volební okrsek č. 56002 – Hasičská zbrojnice, Žitavského 571, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 650.
Volební okrsek č. 56003 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha- Zbraslav, tel.: 734 159 651.
Volební okrsek č. 56004 – Výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 652.
Volební okrsek č. 56005 – Výz. ústav meliorací a ochr. půdy, Žabovřeská 250, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 653.
Volební okrsek č. 56006 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 654. 
Volební okrsek č. 56007 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 655.
Volební okrsek č. 56008 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 656.
Volební okrsek č. 56009 – Základní škola, Nad Parkem 1180, Praha-Zbraslav, tel.: 734 159 657.
Volební okrsek č. 56010 – objekt č.p. 125, Lahovice – Strakonická ulice, Praha-Lahovice, tel.: 734 159 658.

MČ Praha – Velká Chuchle
Volební okrsek č. 54001 – Základní škola Charlotty Masarykové (učebna 3.A), v přízemí nové přístavby, Starochuchelská 240, Praha-Velká Chuchle, tel.: 602 200 832.
Volební okrsek č. 54002 – Základní škola Charlotty Masarykové (učebna 3.B), v přízemí nové přístavby, Starochuchelská 240, Praha-Velká Chuchle, tel.:774 648 951.
Volební okrsek č. 54003 v Malé Chuchli – učebna v 1. patře SAFINY, V Lázních 1, Malá Chuchle, tel.: 774 648 853.

MČ Praha – Lipence
Volební okrsek č. 39001 – Základní škola – Lipence, Černošická 168, Praha-Lipence, tel.: 724 189 008. 

MČ Praha – Lochkov
Volební okrsek č. 40001 – zasedací místnost Úřadu městské části, Za Ovčínem 1, Praha-Lochkov, tel.: 724 305 268. 

MČ Praha 16 (Radotín)
Volební okrsek č. 16001 – Dům s pečovatelskou službou, K Cementárně 1522/1c, 
pro voliče bydlící v oblasti Edenu na adrese: Častonická, Hadravská, Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Ledvická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Velkým hájem, Prvomájová – č. or. lichá 
čísla 1-9 (stará zástavba), Safírová, Slavičí, Slinková, Strážovská – č. or. 3-17 a 2-6, U Drážky, U Učiliště, V Edenu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady, tel.: 725 524 914.
Volební okrsek č. 16002 – Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15,
pro voliče bydlící v oblasti Viniček na adrese: Dehtínská, Javořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, Lošetická, Na Krupičárně, Na Viničkách, Na Výšince, nám. Osvoboditelů – stará zástavba
u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, Staňkovka, U Starého stadionu, U Viniček, Vojetická, Zderazská, Zdická, tel.: 725 524 879.
Volební okrsek č. 16003 – Sportovní hala Radotín, U Starého stadionu 1585/9,
pro voliče bydlící v oblasti starého Sídliště na adrese: Sídliště, Týřovická, tel.: 725 524 834.
Volební okrsek č. 16004 – Základní škola Radotín, přístavba u budovy jídelny, Loučanská 1112/3, 
pro voliče bydlící v oblasti od Horymírova náměstí po Rymáň na adrese: Horymírovo náměstí, Václava Balého, Felberova, Ježdíkova, K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, 
Macháčkova, Na Rymáni, nám. Sv. Petra a Pavla, Stadionová, Zítkova, tel.: 725 524 820.
Volební okrsek č. 16005 – Jazyková škola Channel Crossings, Vrážská 238/8, 
pro voliče bydlící v oblasti Benátek na adrese: Josefa Kočího, K Přívozu, Kraslická, Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, V Parníku, Věštínská, 
Vrážská, Výpadová, Zbynická, tel.: 725 524 348.
Volební okrsek č. 16006 – Restaurace Pivní sanatorium, Štěrková 549/15, 
pro voliče bydlící v oblasti Lahovské na adrese: Chatová, Jarmily Novotné, K Višňovce, Kalabisova, Minerální, Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Radkovská, Sobětická, Solná, 
Strážovská - mezi č. or. 63-123 a 58-78 včetně č. p.  2141, Strunkovská, Topasová, U Sanatoria - č. or. 11-45 a 26-52, Živcová, tel.: 725 524 823.
Volební okrsek č. 16007 – Sokolovna TJ Sokol Radotín, Vykoukových 622/2, 
pro voliče bydlící v oblasti Říháku na adrese: Achátová, Ametystová, Býšovská, Čedičová, Grafitová, Jaspisová, Na Betonce – mezi orient. č. 7-17, mezi orient. č. 2-24 včetně eviden. č. 2098 
(stará zástavba), Na Říháku, Prvomájová - mezi orient. č. 18-36 mezi orient. č. 11-47,  Strážovská -  mezi orient. č. 8-56  a mezi orient. č.19-61, Štěrková, U Sanatoria mezi orient. č. 1-9
a mezi orient. č. 6-22, U Vápenky, Vindyšova, Vykoukových, tel.: 725 524 703.
Volební okrsek č. 16008 – Kulturní středisko Radotín, náměstí Osvoboditelů 44/15, 
pro voliče bydlící v oblasti nového sídliště na adrese: Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová – orient. č. sudá 2-16 (nová zástavba), náměstí Osvoboditelů (nová zástavba), tel.: 725 524 976.

* Prezident republiky volby vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1996 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. (zákon „o volbách do Parlamentu ČR“).

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Uzavírka v ulici Chatová. Z důvodu 
obnovy vodovodního řadu bude až do 
20.12.2017 realizována úplná uzavírka 
v radotínské ulici Chatová (v úseku: Strá-
žovská - slepá část). Zhotovitelem stavby 
je společnost MANABAU s.r.o.
Rozšíření cyklostezky A 1. Z důvo-
du provádění výkopových prací v rámci 
rozšíření cyklostezky v Radotíně bude až 
do 30.11.2017 realizována úplná uzavírka 
cyklistické stezky A 1 na levém břehu Be-
rounky v úseku: K Přívozu – Šárovo kolo. 
Objízdná trasa pro cyklisty je vedena na 
lávku přes Berounku ulicí K Radotínu, 
dále po veřejně přístupné účelové komu-
nikaci NN 1254 a po zavěšené lávce pod 
Radotínským mostem zpět na cyklostez-
ku A 1. Zhotovitelem stavby je Čermák 
a Hrachovec a.s.
Uzavírka v ulici Plánická. V rámci stavby 
přípojky vodovodu a kanalizace pro po-
zemky parc. č. 2138/1 a 2137/17 v katast-
rálním území Radotín dojde v termínu od 
16.10.2017 do 19.10.2017 k úplné uzavírce 
v ulici Plánická (v úseku: čp. 1295 – slepá 
část). Práce bude realizovat podnikající 
fyzická osoba Rudolf Kříž.
Uzavírky Romana Blahníka a Podéšťova. 
V rámci  pokračování stavby č. 100 
TV Zbraslav, etapa 0013, rekonstrukce 
komunikací a nového odvodnění dojde 
v termínu od 20.10.2017 do 8.12.2017 
k úplné uzavírce další části ulice Romana 
Blahníka (v úseku: Pod Havlínem - Po-
déšťova) a dále ulice Podéšťova (v úseku: 
Romana Blahníka – Pod Urnovým há-
jem). Práce bude realizovat společnost 
Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o.
Novela živnostenského zákona. Dne
30. září 2017 nabyla účinnost novela živnos-
tenského zákona (zákon č. 289/2017 Sb.). 
Touto novelou dochází ke změnám ze-
jména v ustanovení § 8, které se týká pře-
kážek provozování živnosti. Změny jsou 
v ustanovení § 11, tj. provozování živnosti 
prostřednictvím odpovědného zástupce, 
dochází též ke změnám zápisů členů 
statutárních orgánů právnických osob. 
V ustanovení § 45b dochází k úpravě 
v předávání registračních údajů na žá-
dost podnikatele, další novinky se týkají 
ustanovení § 58, který se týká sankčního 
zrušení živnostenského oprávnění. Roz-
sáhlé změny jsou i v ustanovení § 60, tj. 
živnostenském rejstříku.
Komise pro prezidentské volby. Roz-
hodnutím předsedy Senátu Parlamentu 
České republiky publikovaným ve Sbírce 
zákonů pod č. 275/2017 Sb. byla ke dni 
28. srpna 2017 vyhlášena volba prezidenta 
republiky s datem konání 12. a 13. ledna 
2018. V případě, že není po uplynutí 
stanoveného termínu delegován ze strany 
politických stran, politických hnutí nebo 
koalic, které mají zastoupení v Poslanecké 
sněmovně nebo Senátu, dostatečný počet 
členů okrskové volební komise a tím není 
dosaženo nejnižšího stanoveného počtu 
členů okrskových volebních komisí, 
jmenuje před jejím prvním zasedáním 
členy na neobsazená místa starosta. Člen 
okrskové volební komise má nárok na 
zvláštní odměnu za výkon této funkce 
a dále, v případě, že se jedná o osobu 
v pracovním poměru, má nárok na pra-
covní volno v nezbytně nutném rozsahu 
a na náhradu mzdy ve výši průměrného 
výdělku od uvolňujícího zaměstnava-
tele. V případě zájmu o účast při volbě 
prezidenta republiky jako člen okrskové 
volební komise v Radotíně se mohou ob-
čané obracet na Odbor občansko správní 
ÚMČ Praha 16 (tel.: 234 128 240, e-mail: 
spravni@praha16.eu), kde budou zare-
gistrováni a kde zároveň získají všechny 
potřebné informace.
Body záchrany v lesích. Hlavní město 
zlepšilo ochranu návštěvníků pražských 
lesů a lesoparků. K jejich větší bezpečnos-
ti nyní přispěje nově vyznačený systém 
tzv. bodů záchrany neboli Rescue Point. 
Jedná se o přesně identifikované body, 
které jsou označeny jedinečným kódem 
s kombinací dvou písmen a třech číslic. 
Pod takto složeným kódem je bod zařa-
zen do jednotné databáze všech složek 
záchranného systému. Uvedení kódu při 
telefonátu na tísňovou linku umožní po-
licii, hasičům či zdravotnické záchranné 
službě rychlejší zásah a poskytnutí po-
moci. Tím je výrazně usnadněna lokali-
zace volajícího v situacích, které ohrožují 
život, zdraví, majetek či životní prostředí 
a vyžadují rychlý zásah.


