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Pokračování z 1. strany
1000 mužů připadlo 1007 žen, v Praze  to 
úhrnem bylo 1108 žen. Lipence patří mezi 
městské části s velmi malou převahou 
ženské části populace. V hodnocení podle 
věku bylo více mužů např. mezi dětmi do 
14 let, kde byla převaha mužů oproti běž-
ným průměrům značná, a to 55 % (v Praze 
celkem a i ve většině MČ to bylo kolem 51 
%), ale i u obyvatel produktivního věku. U 
obyvatelstva v poproduktivním věku bylo 
žen necelých 58 %.
  Tak jako v celé Praze i zde pokleslo 
zastoupení dětí do 15 let, z 19,5 % v roce 
1991 na 17,1 % v roce 2001. I přes pokles 
je zde podíl dětské složky stále vyšší než 
v Praze celkem. Lipence patří mezi městské 
části s nejvyšším podílem dětí. Zastoupení 
obyvatel v produktivním věku se zde oproti 
roku 1991 zvýšilo (o téměř 5%) na hodnotu 
66,1 %, což převyšuje celkový údaj za Pra-
hu (65,8 %). Počet obyvatel 60letých a star-

ších zůstal zhruba stejný, ale díky zvýšení 
celkového počtu obyvatel se zastoupení 
těchto obyvatel na celku populace snížilo 
na 16,8 %, což je značně nižší podíl než 
v Praze (20,8 %). Nejpočetnější pětiletou 
věkovou skupinou byli obyvatelé ve věku 
50 – 54 let. Početně silné byly také věkové 
skupiny 25 – 29 let a 55 – 59 let. Průměrný 
věk obyvatel  byl 38,5 roků. Od roku 1991 
se tento údaj mírně zvýšil. Průměrný věk 
mužů v roce 1991 byl 35,6 roků a v roce 
2001 pak 36,7 roků. U žen bylo zazname-
náno také zvýšení, ale  minimálnější, a 
to z 40,0 roků při sčítání z roku 1991 na 
40,4 v roce 2001. Průměrný věk obyvatel 
MČ Praha – Lipence je nižší, než činí 
celopražský údaj (41,1 let). Výhledově lze 
předpokládat mírné nárůsty v počtu obyva-
tel v následujícím období, jelikož Lipence 
patří mezi  městské části s poměrně přízni-
vým věkovým složením populace.
  Osob žijících v manželství bylo 59 %, 
tento podíl se od roku 1991 snížil, tehdy to 
bylo 64% ze všech obyvatel starších 14 let.  
Svobodných obyvatel bylo 23 % ze všech 
obyvatel 15letých a starších. Je zde nižší 

zastoupení svobodných než v Praze (26 %). 
Zastoupení rozvedených je také pod celo-
pražským průměrem (8,6 % v MČ Praha 

– Lipence a 9,1 % v Praze celkem).
  Při sčítání v roce 2001 bylo v MČ Praha 
– Lipence 96,6 % obyvatel české národnosti. 
K dalším národnostem se přihlásili pouze 
jednotliví občané (10 občanů se přihlásilo 
ke slovenské národnosti). 
 Náboženské vyznání obyvatelstva bylo 
při cenzu 2001 zjišťováno podruhé od 
roku 1950 a lze provést základní srovnání 
přesto, že mělo ráz deklaratorní a občané 
ho nemuseli zodpovědět. I zde je velká 
většina obyvatel bez vyznání. Podíl lidí bez 
vyznání se zde od roku 1991 zvýšil, téměř 
o 28 %, zatímco v Praze  byl  nárůst nece-
lých 18 %. Věřících zde bylo 21 %, což je 
menší podíl než v Praze celkem. Mezi věří-
cími jsou, tak jak to platí všeobecně, silněji 
zastoupeny ženy (60%). Mezi náboženský-
mi vyznáními je nejčastější příslušnost 
k římskokatolické církvi.

Jednou z nejvýznamnějších součástí sčítání 
je zjišťování údajů o vzdělanosti populace 
(sleduje se u obyvatelstva staršího 14 let). 
Výrazně ubylo osob se základním vzdě-
láním, z téměř jedné třetiny v roce 1991 
na necelých 18 % v roce 2001. Nejčastější 
vzdělání mezi obyvateli MČ  bylo střední 
vzdělání bez maturity tak jako v roce 
1991. Zastoupení obyvatel s tímto stupněm 
vzdělání zde ale mírně poklesl. Značně 
se naopak zvýšilo zastoupení osob se 
středním maturitním vzděláním. Vzrostl 
i počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 
Přesto je zde podíl vysokoškolsky vzděla-
ných osob pod celopražským průměrem. 
V Lipencích bylo mezi vš. vzdělanými 
52 % mužů (v Praze 59 %). Celkově lze říci, 
že vzdělanostní úroveň populace se i v této 
městské části zlepšila a kopíruje  zde trend 
platný nejen pro celé hlavní město, ale 
i celou ČR. 

-kh-

  Poslanecká sněmovna přehlasovala veto 
prezidenta a schválila zákon o DPH. Záro-
veň s tímto zákonem schválila kompenzace, 
které by měly u sociálně slabších občanů 
zmírnit dopady přijatých změn v rámci 
zákona o DPH. Schválená opatření posilují 
příjmy rodin s dětmi a důchodců.
Jednorázový příspěvek dítěti 
Dětem, kterým bude za květen 2004 nále-
žet přídavek na dítě, bude vyplacena jedno-
rázová dávka ve výši 2.000,- Kč na jedno 
dítě. Příspěvek bude poskytnut automatic-
ky. Nebude nutné, aby si rodiče podávali 
zvláštní žádost. Dávku vyplatí příslušný 
odbor státní sociální podpory. O přiznání 
příspěvku nebude vydáno písemné rozhod-
nutí. Rodiče dostanou jen písemné oznáme-
ní. Odbor státní sociální podpory vyplatí 
příspěvek buď poštovní poukázkou nebo na 
účet (podle rozhodnutí příjemce, které platí 
pro výplatu přídavku na dítě), současně s 
přídavkem na dítě za měsíc květen 2004. V 
případě, že dítěti nebude náležet za květen 
2004 přídavek na dítě, nebude mít nárok ani 
na tento jednorázový příspěvek. Tato dávka 

má jednorázově vylepšit fi nanční situaci 
rodin s dětmi, jejichž příjem nepřesahuje 
3 násobek životního minima rodiny. 
Zvýšení rodičovského příspěvku 
Od 1.5.2004 se zvýší rodičovský příspěvek 
ze současných 2.552,- Kč  na 3.573,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že se dávky státní so-
ciální podpory vyplácejí zpětně, dostanou 
rodiče zvýšený příspěvek poprvé v červnu 
2004.
Jednorázový příspěvek důchodcům 
Všem důchodcům stát vyplatí jednorázo-
vou dávku ve výši 1.000,- Kč. Příspěvek 
bude vyplacen společně s penzí v červnu 
2004. Příspěvek bude vyplacen automatic-
ky bez podání zvláštní žádosti. Nárok na 
příspěvek bude mít poživatel kteréhokoli z 
důchodů z českého důchodového pojištění, 
který má nárok na výplatu důchodu nebo 
jeho části aspoň za jeden den v měsíci 
červnu 2004. Příspěvek náleží poživateli 
důchodu jen jednou, i když má v daném 
měsíci nárok na výplatu více důchodů. 

Kateřina Krištůfková

MČ Praha 16 - Radotín
ve volebním okrsku č. 1/374 je volební 
místnost v přízemí, učebna č. 14, pro voliče 
bydlící v ulicích: Častonická, Hadravská, 
Jarkovská, K Cementárně, Kejnická, Led-
vická, Na Cikánce, Pod Klapicí, Pod Vel-
kým hájem, Prvomájová - orient. lichá 
čísla 1 - 9 (stará zástavba), Safírová, Sla-
vičí, Slinková, Strážovská - orient. č. 3 - 17 
a 2 – 6, U Drážky, U Učiliště, V Ede-
nu, V Sudech, Vápenná, Vinohrady.
ve volebním okrsku č. 2/375 je volební 
místnost v přízemí, učebna č. 15, pro 
voliče bydlící v ulicích: Dehtínská, Ja-
vořická, Jelenovská, Karlická, Kolová, 
Lošetická, Na Viničkách, Na Výšince, 
nám. Osvoboditelů - stará zástavba 
u parku, Nýrská, Otínská, Příbramská, 
Staňkovka, U Starého stadionu, Vojetická, 
Zderazská, Zdická.
ve volebním okrsku č. 3/376 je volební 
místnost v přízemí, učebna č. 16, pro voliče 
bydlící v ulicích:  Sídliště, Týřovická.
ve volebním okrsku č. 4/377 je volební 
místnost, učebna č. 17, pro voli-
če bydlící v ulicích:  Horymírovo nám., 
V.  B a l é h o ,  Fe l b e r o v a ,  J e ž d í k o v a , 
K Berounce, K Lázním, Ke Zděři, Loučanská, 
Macháčkova, Na Rymáni, Stadionová, Zítkova.
ve volebním okrsku č. 5/378 je volební 
místnost v přízemí, učebna č. 18, pro voliče 
bydlící v ulicích:  K Přívozu, Kraslická, 
Matějovského, Na Benátkách, Nýřanská, 
Šárovo kolo, Tachovská, U Jankovky, 
V Parníku, Věštínská, Vrážská, Výpadová, 
Zbynická a J. Kočího.
ve volebním okrsku č. 6/379 je volební 
místnost v 1. patře, učebna č. 110, pro voli-
če bydlící v ulicích:  K Višňovce, Minerální, 
Otěšínská, Plánická, Pod Lahovskou, Rad-
kovská, Sobětická, Solná, Strážovská  mezi 
orient. čísly 63 až 123 a mezi orient. čísly 

58 až 78 včetně chatového čísla 2141, Strun-
kovská,  Topasová, U Sanatoria - orient. 
čísla 11  až  45 a  26  až  52, Živcová.
ve volebním okrsku č. 7/380 je volební 
místnost v 1. patře, učebna č. 111, pro voli-
če bydlící v ulicích:  Achátová, Ametystová, 
Býšovská, Čedičová, Grafi tová, Jaspisová, 
Na Betonce - mezi orient. čísly 7 - 17, mezi 
orient. čísly 2 - 24 včetně chatového čísla 
2098 (stará zástavba), Na Říháku, Prvomá-
jová - mezi orient. čísly 18 - 36  mezi čísly 
11 až 47,  Strážovská -  mezi orient. čísly  
8 až 56  a mezi orient. čísly  19 až  61, Štěr-
ková, U Sanatoria - mezi orient. čísly  1 až 
9  a  mezi orient. čísly  6 až 22, U Vápenky, 
Vykoukových.
ve volebním okrsku č. 8/381 je volební 
místnost v 1. patře, učebna č. 104, Radotín 
pro voliče bydlící v ulicích na novém sídliš-
ti, Na Betonce (nová zástavba), Prvomájová  
orient. sudá čísla 2-16 (nová zástavba), ná-
městí Osvoboditelů nová zástavba včetně 
jeslí a MŠ.

MČ Praha – Zbraslav
rozpis dle ulic a čísel popisných bude zve-
řejněn obvyklým způsobem:
ve volebním okrsku č. 001/389 je 
volební místnost v Základní škole, 
Hauptova 591;  ve volebním okrsku 
č. 002/390 je volební místnost v Ha-
sičské zbrojnici, Žitavského 571;  ve 
volebním okrsku č. 003/391 je vo-
lební místnost v Základní škole, Nad 
Parkem 1180;  ve volebním okrsku 
č. 004/392 je volební místnost v budově VÚ-
MOP, Žabovřeská 250; ve volebním okrsku 
č. 005/393 je volební místnost v VÚMOP, 
Žabovřeská 250;  ve volebním okrsku č. 
006/394 je volební místnost v Základní ško-
le, Nad Parkem 1180; ve volebním okrsku 
č. 007/395 je volební místnost v Základní 
škole, Nad Parkem 1180; ve volebním okrs-
ku č. 008/396 je volební místnost v Restau-
raci, Na Baních 1052; ve volebním okrsku č. 
009/397 je volební místnost v Základní ško-
le, Nad Parkem 1180; ve volebním okrsku 
č. 010/398 je volební místnost v budově 
Hyundai, Strakonická 24, Lahovičky..

MČ Praha - Velká Chuchle
pro voliče z Velké Chuchle je volební míst-
nost v Základní škole Charlotty Masaryko-
vé, Starochuchelská 240, pro voliče z Malé 
Chuchle je volební místnost v budově 
České zemědělské univerzity, V Lázních 3, 
Malá Chuchle.

MČ Praha - Lipence
volební místnost v jídelně  Základní školy, 
Černošická 168

MČ Praha - Lochkov
volební místnost v zasedací místnosti Úřa-
du MČ Praha - Lochkov, Za Ovčínem 1.

Miroslav Moravec

Zde jsou možné varianty a záleží na tom,  
zda se občan nachází

1.   na území jiného členského státu 
Evropské unie 

2. na území státu, který není členským 
státem Evropské unie 

1) Občan ČR se nachází na území jiného 
členského státu Evropské unie a chce 
volit kandidáty uvedené na kandidátních 
listinách zaregistrovaných v České 
republice,  tzn. že chce dát hlas kandidátům, 
kteří jsou zpravidla občany ČR. V tomto 
případě může volič hlasovat pouze na území 
ČR. Další postup se však liší v závislosti na 
tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném zastupitelským 
úřadem ČR v zahraničí, nebo zda v tomto 
seznamu zapsán není.
Je – li občan ČR (volič) zapsán ve zvláštn
ím seznamu voličů vedeném zastupitelským 
úřadem ČR v zahraničí, může požádat 
o vydání voličského průkazu (případ, 
kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale). 
O vydání voličského průkazu lze požádat ode 
dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním 
opatřeným ověřeným podpisem voliče, 
doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem 
voleb zastupitelskému úřadu, tj. nejpozději 
27. května 2004. 
Volič též může požádat o vyškrtnutí 
ze zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí 
(volič se napříště bude zdržovat na území 
ČR) a v tomto případě zastupitelský úřad 
vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, 
na základě kterého může být volič zapsán 
do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu u obecního úřadu v místě jeho 
trvalého pobytu na území ČR ve lhůtě 40 dnů 

přede dnem voleb, tj. ke dni 2. května 2004.
Není – li občan ČR zapsán ve 
zvláštním seznamu voličů vedeném 
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, 
a má bydliště mimo území ČR, 
může písemně požádat o zápis  do 
zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí. 
Na základě tohoto zápisu do zvláštního 
seznamu voličů vedeného zastupitelským 
úřadem může volič požádat zastupitelský 
úřad o vydání voličského průkazu. Voličský 
průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb 
do Evropského parlamentu k hlasování 
v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.
Nepožádá-li občan ČR o zápis do 
zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí 
anebo nesplňuje podmínky, aby 
v tomto seznamu mohl být zapsán, 
může tento volič ve volbách do 
Evropského parlamentu hlasovat v obci, 
u jejíhož obecního úřadu je zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, tj. v místě svého trvalého 
pobytu na území ČR, popř. může tento 
obecní úřad požádat o vydání voličského 
průkazu, který ho opravňuje ve dnech 
voleb do Evropského parlamentu k hlasování 
v jakémkoli volebním okrsku na území ČR. 
Chce-li občan ČR volit kandidáty uvede-
né na kandidátních listinách zaregistro-
vaných v tom členském státě Evropské 
unie, na jehož území se občan ČR v době 
voleb do Evropského parlamentu nachází, 
tzn. chce hlasovat pro kandidáty, kteří 
jsou zpravidla občany tohoto jiného člen-
ského státu Evropské unie, může v tomto 
případě hlasovat na území tohoto jiného 
členského státu Evropské unie. Volby do 
Evropského parlamentu budou probíhat 
v rozmezí od 10. do 13. června 2004. 

Den/dny konání voleb do Evropského 
parlamentu v jiném členském státě Evrop-
ské unie se mohou lišit ode dnů, na které 
je stanoveno konání voleb na území ČR. 
2) Nachází-li se občan ČR na území stá-
tu, který není členským státem Evropské 
unie a chce volit kandidáty uvedené na 
kandidátních listinách zaregistrovaných 
v České republice, tzn. že chce dát hlas 
kandidátům, kteří jsou zpravidla občany 
ČR. V tomto případě může volič hlasovat 
pouze na území ČR. Postup se však liší v 
závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán 
ve zvláštním seznamu voličů vedeném za-
stupitelským úřadem ČR v zahraničí, nebo 
zda v tomto seznamu zapsán není.
  Je-li občan ČR  zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném zastupitel-
ským úřadem ČR v zahraničí, jsou 
dvě možnosti: Volič může požádat 
o vydání voličského průkazu (případ, 

kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale).
O vydání voličského průkazu lze požádat 
ode dne vyhlášení voleb, a to písemným 
podáním opatřeným ověřeným podpisem 
voliče, doručeným nejpozději 15 dnů pře-
de dnem voleb zastupitelskému úřadu, tj. 
nejpozději 27.  května 2004. Od tohoto dne 
může zastupitelský úřad předat voličský 
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle. Voličský 
průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb 
do Evropského parlamentu k hlasování v 
jakémkoli volebním okrsku na území ČR.
  Volič může požádat o vyškrtnutí ze 
zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí 
(volič se napříště bude zdržovat na území ČR)

(Převzato z publikace SLDB 2001 
pro Prahu 5, Souborná informace, 
říjen 2003, strana 68 až 72.

Miroslav Moravec

   V květnu a červnu dojde k několika 
významným dopravním změnám trvalého 
charakteru v centru Radotína. Tou nejvý-
znamnější je zjednosměrnění Věštínské 
ulice, a to ve směru od Vrážské po ulici 
Matějovského. Důvodem nového doprav-
ního režimu je především zvyšující se 
zatížení této části komunikace a dosavadní 
nevyhovující možnosti k zaparkování vozu, 
které jsou násobeny i novou zástavbou 
v ulici (komplex Mramorka). Množství par-
kujících automobilů pak nedovoluje zajistit 
bezpečný obousměrný provoz a opakovaně 
způsobuje komplikace i autobusům měst-
ské hromadné dopravy, které zajíždějí do 
autobusového terminálu. V této souvislosti 
bude provedeno i několik změn v okolních 
ulicích - např. nové vodorovné značení na 
křižovatce Vrážská – Věštínská (zajišťující 
bezproblémové otáčení lince 165) a na kři-
žovatce Matějovského – Vrážská (umožní 
lepší výhled doleva). Všechny tyto úpravy 
budou realizovány začátkem června. Ve 
zbylé části Věštínské ulice (mezi Matě-
jovského a Výpadovou) bude zachován 
obousměrný provoz.
  Změn se v květnu dočká i ulice Vinohra-
dy, kde stávající dopravní značení (obytná 
zóna) sice neumožňovalo stání vozidel, 
realita ale byla často zcela jiná. Navíc sta-
vební provedení  neodpovídá charakteru 
obytné zóny, kde by měla být upřednost-
něna pobytová funkce komunikace na úkor 
funkce dopravní (včetně zakomponování 
hřišť, zeleně, laviček apod., naopak počet 
parkovacích míst je omezený). V ulici je 
také několik provozoven a obchůdků, které 
do obytné zóny nepatří. Proto bude dosa-
vadní dopravní značení nahrazeno novým: 
pro celou komunikaci bude platit nejvyšší 
dovolená rychlost 20 km/h, bude zakázán 
vjezd nákladním vozidlům o hmotnosti nad 
6 tun a řidiči budou upozorněni na pohyb 
chodců ve vozovce. Současně bude část 
parkovacích míst vyhrazena pro zákazníky 
a zásobování provozoven.
  Poslední  informace z MČ Praha 16 se 
týká ulice Prvomájové, kde již bylo letos 
doplněno a opraveno dopravní značení na 
křižovatce s ulicí Pod Klapicí (u trafi ky). 
Nyní bude realizována další úprava na 
křižovatce s ulicí Na Betonce, kde není při 
příjezdu od sokolovny dostatečný rozhled 
doleva. Z tohoto důvodu se dosavadní 
značení („Dej přednost v jízdě“) nahradí 
novým, přikazujícím řidiči zastavit vozidlo. 
Současně bude nově osazen zákaz zastave-
ní na protější straně komunikace.
   Na Zbraslavi pokračuje výstavba splaš-
kové kanalizace. Do 18.5.2004 budou 
dokončeny veškeré stavební práce v ulici 
K Peluňku a v křižovatce ulic Žabovřeská 

– Tadrova. Od 19.5.2004 do 14.7.2004 bude 
uzavřena navazující část Žabovřeské ulice 
mezi Tadrovou a ulicí Pod Třešňovkou, 
a to ve dvou etapách tak, aby byl po celou 
dobu výstavby zajištěn příjezd do ulic 
U Kostrounku a Meliorační. Autobus MHD 
241 bude opět zajíždět do horní části Zbra-
slavi a uzavřenou část komunikace objíždět 
ulicemi Paškova, Karla Michala/Fuchsova 
a Tadrova.    
  Další dopravní omezení na Zbraslavi je 
naplánováno v ulici U Národní galerie, kde 
bude opravována vozovka v úseku od Zbra-
slavského náměstí po most přes Krňák a 
ulice bude úplně uzavřena. Předpokládaný 
termín realizace: 22.5.2004 – 27.5.2004. Po 
dobu uzavírky budou trasy autobusů MHD 
vedeny ulicemi Strakonická a Ke Krňovu 
(Bartoňova), na Zbraslavském náměstí se 
přesunou zastávky BUS MHD. Individuál-
ní automobilová doprava bude vedena ulicí 
Žitavského a přes rampu mostu Závodu 
míru do ulice K Přehradám.
Ministerstvo obrany  v rámci své dotační 
politiky vyzvalo pověřené obce ke zvýše-
ní péče o účastníky národního odboje za 
osvobození a o nositele osvědčení podle 
zákona 255/1946 Sb. o příslušnících čsl. ar-
mády v zahraničí a o některých účastnících 
národního odboje za osvobození  a  nositelů 
osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb. o 
válečných veteránech, kteří jsou příjemci 
dávek  důchodového pojištění, jež vyplácí 
Vojenský úřad  sociálního zabezpečení 
v zařízeních sociální péče, která provozují 
nestátní neziskové organizace nebo jsou 
zřízena obcemi, kraji nebo  Prahou.
Cílem uvedeného programu je zejména 
zajištění rychlého umístění a poskytnutí 
nadstandardní péče  oprávněným oso-
bám v zařízeních sociální péče.
Jelikož ÚMČ Praha 16 nemá k dispozici 
seznam dosud žijících  občanů – válečných 
veteránů,  prosíme příbuzné, případně  
ostatní občany Radotína, Zbraslavi, Li-
penců, Lochkova, Velké a Malé Chuchle 
o poskytnutí informace, pokud v jejich 
rodině nebo sousedství  takový člověk žije. 
Rádi bychom jej oslovili a informovali o 
současných možnostech prožití kvalitního 
a důstojného stáří. Tento program o po-
skytnutí nadstandardní péče oprávněným 
osobám  byl ministrem obrany schválen 
v březnu 2004.

  Zveme všechny spoluobčany k volbám 
do Evropského parlamentu ve dnech 11. 
a 12. června 2004. Jak bylo zveřejněno 
již v minulém vydání novin, všechny vo-
lební místnosti v Radotíně pro tyto volby 
budou z technických důvodů v budově 
II. stupně ZŠ v Loučanské ulici 1112/3. 
Jsme si vědomi, že tato skutečnost může 
přinést problémy některým občanům, 
kteří mají zdravotní indispozice. Stejně 
jako v  předešlých volbách, může volič 
požádat ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů, úřad (tel. 257 810 682 nebo 
257 810 670) a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou, hlasovacími 
lístky a výpisem ze seznamu pro volby 
do EP. Při hlasování postupují členové 
volební komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování.


