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Základní informace pro občany Městské části Praha-Kunratice 

k volbám do zastupitelstev obcí České republiky 2022 

 

Oznámení o době a místě konání voleb  

Starostka Městské části Praha-Kunratice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a volby do Zastupitelstva městské části Praha-

Kunratice se uskuteční  

dne 23.9.2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a dne 24.9.2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

Hlasování probíhá ve volebních místnostech pouze na území České republiky. 

Voličem je: 

Státní občan ČR, který nejpozději 24.9.2022 dovrší 18 let a má v Praze-Kunraticích trvalý pobyt. 

Občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24.9.2022 dovrší 18 let, má v Praze-Kunraticích 

trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. 

Místo konání voleb: 

Na území Městské části Praha- Kunratice budou volby probíhat v 6 volebních okrscích. 

Volební okrsek č. 37001,37002,37003,37004 se sídlem v Základní škole Kunratice, Předškolní 420, 

Praha 4 – Kunratice. 

Volební okrsek č. 37005,37006 se sídlem v Základní umělecké škole, Jana Růžičky 1179, Praha 4 – 

Kunratice. 

Detailní přehled ulic dle příslušných volebních okrsků naleznete na konci tohoto příspěvku, rovněž je 

zveřejněn na webových stránkách Městské části Praha-Kunratice v sekci volby a na úřední desce. 

Prokázání totožnosti: 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným 

občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, musí prokázat 

státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni volit dle § 4 odst. 1 a dále se musí prokázat 

průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
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Hlasovací lístky: 

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky (tj. nejpozději 20. září 2022). 

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text 

„Pokračování na druhé straně“. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo 

politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. Pořadové číslo kandidáta, který byl při 

registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené. 

Průběh hlasování: 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na 

požádání mu komise vydá i hlasovací lístky. Po obdržení úřední obálky, případně i hlasovacích lístků 

od okrskové volební komise, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. 

V případě, že se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. 

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího 

lístku. 

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů: 

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu 

volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku 

v počtu, kolik členů zastupitelstva má být voleno. 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, 

a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva 

obce má být zvoleno. 

3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před 

jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě 

je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle 

pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů 

zastupitelstva. 

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní 

kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží. 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky přetržené a ty, 

které nebyly vloženy do úřední obálky. Označení volební strany/ kandidátů se provádí křížkem, 

k jiným značkám nebude přihlíženo. 

Voliči v Městské části Praha-Kunratice vloží hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy 

i hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice do jedné úřední obálky. 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 

lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 
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S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo 

psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 

okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i 

úřední obálku vložit do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 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 volebního okrsku, pro který byla komise zřízena. V případě zájmu o přenosnou 

volební schránku se voliči mohou obracet na Úřad MČ Praha- Kunratice, tel. 244 102 218. 
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Okrsek 37001 

ZŠ Kunratice 

Předškolní 420/5 
 

Beethovenova 

Beskydská 

Dobronická 

Dunajevského 

Fadějevova 

Frydrychova 

Glazunovova 

Hornická 

Hutnická 

Jeřábnická 

Jihočeská 

K Borovíčku (mimo 

č.p.37,38,62,66,71,103,104, 

119,126,128,131,168,470) 

K Písnici 

K Ústavu 

K Zeleným domkům 

Kálmánova 

Ke Skladům 

Klínovecká (pouze č.p. 1789) 

Krále Václava IV. 

Kriváňská 

Kunratická spojka 

Lisztova 

Mašatova 

Maternova 

Musorgského 

Obrataňská 

Pramenná 

Pražského povstání 

Suppého 

Ševčenkova 

Turgeněvova 

U Rakovky 

V Rybníkách 

Valcířská 

Vedlejší 

Vídeňská (bez čp. 1116) 

 

 

Okrsek 37002 

ZŠ Kunratice 

Předškolní 420/5 
 

Bořetínská 

Bukovanská 

Děbolínská 

Do Dubin 

Františka Šimáčka 

Golčova 

Hynaisova 

Jaromíra Jindry  

K Betáni 

K Libuši 

Kostelní náměstí       

Krameriova  

Kudeříkové 

Na Jahodách 

Nad Rybníčky 

Odboje 

Pod Betání 

Pod Javory 

Předškolní 

Ratajova 

U Javoru 

U Zámeckého parku 

Vavákova 

Volarská 

Za Bažantnicí 

Za Hájovnou 

Za Kostelem 

Za Parkem 

Žižkova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrsek 37003 

ZŠ Kunratice 

Předškolní 420/5 
 

Dřevnická 

Hřbitovní 

Janovická 

Ještědská 

K Bažantnici 

K Borovíčku (pouze  

č.p.37,38,62,66,71,103,104, 

119,126,128,131,168,470) 

K Jelenám 

K Šeberáku 

K Verneráku 

Klatovská 

Klínovecká  

Labská 

Lesní 

Lišovická 

Na Rynku 

Nad Splavem 

Nad Šeberákem 

nám. prezidenta Masaryka 

Neprůjezdná 

Netolická 

Pálavská 

Ploučnická 

Poběžovická 

Rozvadovská 

Sobolákova 

Strouhalova 

Šebkova 

Tichého 

Úhlavská 

Úhlová 

Ukončená 

V Honu 

V Chatách 

V Jahodách 

Velenická 

Vimperské náměstí 

Vožická 

Za Studánkou
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Okrsek 37004 

ZŠ Kunratice 

Předškolní 420/5 

 

K Zelené louce 

Kunratický les 

Merhoutova 

Muškova 

Na Zelené louce 

Pískovna 

Pod Haltýřem 

V Zeleném údolí 

Velké Kunratické 

Vídeňská (pouze  

čp. 1116) 

Za valem 

Zelená louka 

 

 

 

 

Okrsek 37005 

ZUŠ 

Jana Růžičky čp. 1179/19 

 

Dolnomlýnská 

Herrova 

Hornomlýnská 

Houbařská 

K Novému hradu 

K Václavce 

K Verneráku (pouze 

čp. 68, 511) 

Ke Hrádku 

Královny Žofie 

Na Jelenách 

Na Lhotech 

Nad Belvederem 

Pod Belvederem 

Sechterova 

Šťastného 

U Kunratického lesa 

U Želivky 

Urešova 

Za Rybníkem 

 

Okrsek 37006 

ZUŠ 

Jana Růžičky čp. 1179/19 

 

Demlova 

Dunovická 

Ekonomická 

Chemická 

Jana Růžičky 

Na Knížce 

Nad Akáty 

Nad Skálou 

Nad Šauerovými sady 

Nad Vernerákem 

Technologická 

U Krelovy studánky 

U Zeleného ptáka 

V Parcelách

 


