
Městský úřad Pec
Pec pod Sněžkou

pod
230 ,

Sněžkou
542 2I

vyřizu)e: Berger

V Peci pod Sněžkou 22.1 .2020
tel. : 499/B96114, 124/011166

ta j emni kGpecpodsne z kou . c z

Volby do zastupitelstev krajů
Volby do Senátu Parl€rmentu Čn

1) ]nformace o počtu a sídlech vo]_ebních okrsků
2) Stanoveni minimálního počtu členů okrskových volebních komísí
3) Vyhrazeni plochy pro vylepování volebních plakátů

V souladu se zákonem ě. 13012000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a.o změně někteqich
zékonů a vsouladu se zákonem č.24711995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonův platném znéní stanovuji, že:

1) Na území města Pece pod Sněžkou budou pro volby do zastupitelstev krajŮ a pro
volby do Senátu Parlamentu ČRo kt..é se budou konat společně ve dnech i. a
3. října 2020,zíweny tyto2 (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 zčásti obce Pec pod Sněžkou a objektů čp. 154 a
155, čp. 168 až 197, čp,3I0 až32l, čp.327, čp.348, čp. 350 a čp.352 v části obce Velká Úpa.

Volební okrsek č.2 - Velká Úpa, sídlo okrsku (volební místnost) ve společenské místnosti
polyfunkčního domu (bywalá základní škola), čp.236 ve Velké Úpě pro voliče z části obce
VelkáÚpavyjmaobjektůčp..154 aI55,čp. 168 TžI97,čp.310 ďž32I,ep.szl,ěp.348, čp.350
a ěp.352 v části obce Velká Úpa. \

(§ 15, odst. 1, písm. f) zák. č. 13012000 Sb., § 14c, písm. f) zék. č.247ll995 Sb. v platrrém znění)

2) Minimální počet členů okrskové volební komise P9c pod Sněžkou pro volby do
zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat společně
ve dnech 2. a3. října 2020 bude 6 (slovy: šest).

Minimální počet členů okrskové volební komise Velká Úpa pro volby do zastupitelstev
krajů a pro volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budóu Éonat společně ve dnech 2. a
3. října 2020 bude 4 (slovy: čtyřD.
(§ l5, odst. l, písm. c) a § 64 zák. č. 13012000 Sb., § l4c, odst. l), písm. c) zák, č,247/1995 Sb. v platném měni)

3) Jako vyhrazené plochy pro vylepení volebních plakátů a jiných materiálů pro volby do
zastupitelstev krajů a pro volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat společně ve
dnech 2. a 3. řijna 2020, budou sloužit pouze obecní qýlepové tabule v Peci pod Sněžkou na
autobusovém nádraží a ve Velké Úpě u parkoviště. Na jiných místech je vylepovtíní volebních
plakátů a jiných materiálů zakázáno.
(§ 56a, odst. 6 zák. č. 13012000 Sb., § l6, odst. 4) zák. č. 24"1 l1995 v platném znění)

xÝ úŘno
PEC POD SNĚŽKOU
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Alan Tomášek


