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Oznámení o době a místě konání voleb v obci do  zastupitelstev obcí a 
Senátu Parlamentu ČR  

 

Na základě ustanovení § 15 odst. 1  zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení § 29 zákona číslo 491/2001 Sb. o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuji 

voliče, že volby se konají takto: 

 Komunální volby a I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR: 
- v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin;  

- v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 

 Případné  I. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR: 
- v pátek 30. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin;  

- v sobotu 1. října 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 

 

Městys Stádlec zřizuje 4 volební okrsky s následující adresou volební místnosti:  
 pro obyvatele obce Křída       - okrsek č. 1,  Křída č.p. 34, 391 65 p. Bechyně;                  

 pro obyvatele obce Slavňovice      - okrsek č. 2, Slavňovice č.p. 24, 391 61 p. Opařany;         

 pro obyvatele obcí Stádlec a Hájky  - okrsek č. 3, Stádlec č.p. 128, 391 62 p. Stádlec;   

 pro obyvatele obce Staré Sedlo      - okrsek č. 4,  Staré Sedlo č.p. 14, 391 65 p. Bechyně.       

 

V souladu s § 15 odst. 2 výše uvedeného zákona upozorňuji voliče na povinnost prokázat 
při hlasování totožnost a státní občanství České republiky.  
 

                                         Ing. Milan Kelich, v.r. 

      L.S.   starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5. září 2022 

Svěšeno z úřední desky dne: 
Současně vyvěšeno na elektronické úřední desce:  https://www.stadlec.eu/obec-a-urad/uredni-

deska/ 
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