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Základní informace pro občany 

Městské části Praha-Kunratice 
 

k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České 

republiky dne 28. prosince 2020, podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 

České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají na území České 

republiky v pátek 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 

hod. do 14.00 hod. Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních krajích. 

Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom 

volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na 

voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální péče nebo 

jiném obdobném zařízení. 

Voličem je občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dovrší věku 18 let. Každý 

volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Volič může ze závažných zdravotních důvodů požádat Úřad městské části Praha-Kunratice a 

ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 

pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 

zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své členy s přenosnou 

volební schránkou. Požádat o ni lze kdykoli před volbami na tel. 244 102 218, email: 

vankova@praha-kunratice.cz. 

Volby se budou konat ve volebních místnostech v ZŠ Kunratice, ul. Předškolní, a v budově 

ZUŠ, ul. Jana Růžičky. Přesné rozdělení volebních okrsků po jednotlivých ulicích bude 

vyvěšeno na úřední desce i na webových stránkách MČ. Dotazy týkající se volebních místností 

Vám na požádání sdělí paní Vaňková, tel. 244 102 218, email: vankova@praha-kunratice.cz 

V zájmu kvalitního doručení hlasovacích lístků všem voličům, připomínáme vlastníkům budov 

ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, které stanoví povinnost 

vlastníka budovy na svůj náklad označit budovu číslem určeným hlavním městem Prahou 

(popisným a orientačním) a udržovat je v řádném stavu. Žádáme vlastníky budov, aby případné 

nedostatky neprodleně odstranili, neboť dle § 33a odst. 2 písm. a) zákona o hl.m.Praze, může 

městská část osobě, která tuto povinnost poruší, uložit pokutu do 200.000,- Kč. 
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ZÁPIS DO ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ PŘI DLOUHODOBÉM POBYTU V 

ZAHRANIČÍ 

Volič, který má dlouhodobý pobyt mimo území České republiky, může být na základě písemné 

žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo 

konzulárním úřadem České republiky v místě svého pobytu, kde bude moci uplatnit své volební 

právo. Pokud se volič nebude v době voleb vyskytovat v územním obvodu tohoto 

zastupitelského úřadu může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti voličský průkaz, 

se kterým může hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, kde zároveň 

obdrží hlasovací lístky. 

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké 

sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá Úřad 

městské části Praha-Kunratice. 

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, 

je volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož 

územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud tento volič chce poté v budoucnu být opět 

zapsán do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem a opět volit na území České 

republiky, je nutné požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.  

Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení, které 

je nutné odevzdat přede dnem voleb úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého 

pobytu (Úřad Městské části Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, paní Vaňková) nebo v den voleb 

okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu. Následně bude dopsán do 

stálého seznamu voličů. 

ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ 

Postup přijímání žádostí o voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky ve dnech 8.10.-9.10.2021  

 

Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky jsou upraveny zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

O vydání voličského průkazu mohou občané s trvalým pobytem v Kunraticích žádat Úřad 

městské části Praha-Kunratice ode dne vyhlášení voleb, a to: 

 

• Osobně 

v tomto případě není písemná žádost vyžadována, ÚMČ Praha-Kunratice o žádosti voliče po 

prokázání jeho totožnosti učiní pouze úřední záznam, o vydání voličského průkazu lze požádat 

do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. října 2021 do 16.00 hodin. 
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• Podáním  

doručeným Úřadu městské části Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice, 

datová schránka ID: CXNBUDP, nejpozději do 1. října 2021. Podání může být učiněno v této 

formě: 

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele 

zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před 

zneužitím tohoto institutu. 

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče 

 

 

Úřad městské části Praha-Kunratice voličský průkaz nejdříve 23.9.2021 předá osobně voliči 

nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o 

vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. 

Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se 

volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský 

úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování. 

 

Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 

republiky opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké 

sněmovny v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. 

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát! 

 

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, 

kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku musí 

volební průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování 

neumožní. 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

 

  


