
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010 se uskuteční  

v pátek 28.5. od 14 do 22 hodin a v sobotu 29.5. od 8 do 14 hodin. 

 

Město Roztoky má 7 volebních okrsků: 

 

volební okr. č. 1 – sídlo: Středočeské muzeum v Roztokách, Zámek č. 1 

pro voliče z ulic: 

Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádraţní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, 

Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za Potokem 

 

volební okr. č. 2 – sídlo: Městská knihovna, Jungmannova 966 

Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nám. 5. 

května, Nám. Jana Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného, 

Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, Vošahlíkova, Ţirovnického 

 

volební okr. č. 3 – sídlo: Základní škola Roztoky, Školní náměstí 470 

B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova,  Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, 

Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. 

Poláčka,  Poděbradova, Serţanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu 

 

volební okr. č. 4 – sídlo: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2 

Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického, Jeronýmova, Masarykova,   

Nerudova, Sedláčkova, Vidimova,  Ţiţkova 

 

volební okr. č. 5 – sídlo: Sokolovna, Tyršovo náměstí 480 

Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad 

Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova, 

Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova 

 

volební okr. č. 6 – sídlo: Základní škola Roztoky (Ţalov), Zaorálkova 1300 

Burgerova,    Jiráskova, Ke Kocandě, Kuţelova, Levohradecká, Levohradecké nám.,  Na 

Dubečnici,  Na Pískách, Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova,  

Šebkova, U Školky, V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova 

 

volební okr. č. 7 – sídlo: Mateřská škola (Ţalov), Přemyslovská 1193 

Alšova,   Borkovského,  Bořivojova,  Husova,  Chalúpeckého,  K  Nádraţí, Komenského, 

Krásného, Krolmusova, Mühlbergerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, 

Pod Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběţná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, 

U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou. 

 

 

Voličem pro tyto volby je státní občan  České republiky, který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let. 

Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svoji totoţnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem; nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 

sluţebním pasem ČR; anebo cestovním průkazem ČR). 

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz 

odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze 

zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, 



popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě 

ČR v zahraničí. 

Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Příslušná 

volební komise k takovému voliči vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou. 

Kaţdý občan je povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise  k zajištění  

pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební   místnosti a jejím bezprostředním okolí. 

 

Podrobné informace potřebné pro realizaci volebního práva a k úpravě hlasovacích lístků 

budou voliči doručeny spolu se sadou hlasovacích lístků nejpozději tři dny přede dnem voleb, 

tj. do 25.5.2010 

Ve dnech voleb, na ţádost voliče ve volební místnosti, vydá okrsková volební komise za  

chybějící nebo znehodnocené hlasovací lístky nové. 

 

Do 28.4. do 16 hodin mohly zaregistrované volební strany delegovat jednoho člena a 

náhradníka do kaţdé okrskové volební komise. V zákonem stanoveném termínu a s 

předepsanými náleţitostmi podaly delegátky svých zástupců do volebních komisí 

v Roztokách pouze KSČM, ODS a Věci veřejné. 

 

 

V 16 hodin dne 26.5.2010 končí moţnost, kdy si volič můţe poţádat o vydání voličského 

průkazu na příslušném obecním úřadě osobně.  

 

Voliči s trvalým pobytem v Roztokách mohou o voličský průkaz poţádat na správním odboru 

v Jungmannově ulici (za hlavní budovou radnice) v kanceláři "evidenci obyvatel". Na místě 

vyplníte stručnou ţádost, úřednice ověří vaši totoţnost a voličský průkaz vám vydá. 

 

 

 

 

 

Monika Hojsáková 

pracovník pověřeného úřadu s osvědčením 

samostatný odborný referent  

kancelář starosty 


