
Městský úřad Pec pod Sněžkou 

Pec pod Sněžkou 230, 542 21  
--------------------------------------------------------------------------- 

                                  V Peci pod Sněžkou 21.8.2017 

                                  Tel.: 499/896114, 724/077766 

vyřizuje: Berger                     tajemnik@pecpodsnezkou.cz 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky 

 
 

a) Stanovení minimálního počtu členů okrskových 

volebních komisí 

b) Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků  

c) Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů 

 

 

a) Stanovuji, že minimální počet členů okrskové volební komise Pec pod 

Sněžkou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se 

budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017, bude 5 (slovy: pět). 
 

Stanovuji, že minimální počet členů okrskové volební komise Velká Úpa 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou 

konat ve dnech 20. a 21. října 2017, bude 4 (slovy: čtyři). 
(§ 14c, písm. c) zák. č. 247/1995 Sb. v platném znění) 

 

 

b) Provolby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které 

se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017 stanovuji tento počet a 

sídla volebních okrsků: 

 

Na území města Pece pod Sněžkou budou zřízeny 2 (slovy: dva) volební 

okrsky: 

 
Volební okrsek č. 1 – Pec pod Sněžkou, sídlo okrsku (volební místnost) 

v zasedací místnosti MěÚ, čp. 230 v Peci pod Sněžkou pro voliče z části obce 

Pec pod Sněžkou a objektů čp. 154 a 155, čp. 168 až 197, čp. 310 až 321, čp. 327 a 

čp. 348 v části obce Velká Úpa. 

 

Volební okrsek č. 2 – Velká Úpa, sídlo okrsku (volební místnost) v učebně 

bývalé základní školy, čp. 236 ve Velké Úpě pro voliče z části obce Velká Úpa 

vyjma objektů čp. 154 a 155, čp. 168 až 197, čp. 310 až 321, čp. 327 a čp. 348 

v části obce Velká Úpa. 
(§ 14c, písm. f) zák. č. 247/1995 Sb. v platném znění) 

 



c) Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které 

se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017, vyhrazuji tyto plochy pro 

vylepení volebních plakátů: 

 
Obecní výlepové tabule v Peci pod Sněžkou na autobusovém nádraží a 

ve Velké Úpě u hlavního parkoviště. 
(§ 16, odst. 4 zák. č. 247/1995 Sb. v platném znění) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

         Alan Tomášek                                                            

          starosta města 

 

 


