
Otevírají se volební místnosti 

Volební místnosti pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a pro volby do 

Zastupitelstva hl. m. Prahy se otevírají již tento pátek 23. září 2022 ve 14:00. Voliči mohou 

hlasovat ve volebních místnostech svých volebních okrsků v pátek do 22:00 a v sobotu 

24. září 2022 od 8:00 do 14:00.  Volební místnosti se nachází na obvyklých místech, tedy 

v hornopočernických školách, knihovně a v Kulturním centru Domeček. V případě pochybností 

o místě, kde volič může hlasovat, toto zjistí například z volební aplikace hl. m. Prahy 

https://kudykvolbam.iprpraha.cz/ po zadání adresy svého trvalého pobytu. Hlasovací lístky 

byly všem voličům distribuovány do místa trvalého pobytu, případně si je mohou vyzvednout 

přímo ve volebních místnostech. 

Adresy volebních místností v Horních Počernicích: 

Číslo 

volebního 

okrsku 

Sídlo volebního okrsku (adresa volební 

místnosti) 

Telefonní spojení 

20001 ZŠ, Stoliňská 823 773 566 897 

20002 ZŠ, Stoliňská 823 773 566 897 

20003 ZŠ, Spojenců 1408 773 565 842 

20004 ZŠ, Spojenců 1408 773 565 842 

20005 Místní veřejná knihovna, Náchodská 754 773 566 981 

20006 ZŠ, Ratibořická 1700 773 565 986 

20007 ZŠ, Ratibořická 1700 773 565 986 

20008 ZŠ, Ratibořická 1700 773 565 986 

20009 MŠ a ZŠ, Bártlova 83 773 566 847 

20010 KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro) 773 565 659 

20011 KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí) 773 565 659 

20012 ZŠ, Chodovická 2250 773 565 591 

 

Hlasování ve volební místnosti 

Volič hlasuje vždy osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič 

prokáže volební komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným 

cestovním dokladem (např. cestovním pasem, služebním či diplomatickým pasem nebo 

cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. 

Oproti dřívějším letům již nebude možné během voleb vystavovat občanské průkazy bez 

strojově čitelných údajů s jednoměsíční platností pro uplatnění volebního práva.  Po prokázání 

totožnosti obdrží volič od volební komise úřední obálku, se kterou vstoupí do prostoru pro 

úpravu hlasovacích lístků. 

Ve volbách do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy mohou 

hlasovat i občané státu Evropské unie, kteří mají na území Horních Počernic trvalý či 

přechodný. Tito občané jsou zapsáni v dodatku k voličskému seznamu, který vede odbor 

živnostenský a očansksoprávních agend. Pro umožnění volby tito voliči musí volební komisi 

https://kudykvolbam.iprpraha.cz/


prokázat státní občanství státu EU (zpravidla cestovním pasem nebo obdobným dokladem) 

a průkazem osvědčující trvalý či přechodný pobyt v Horních Počernicích (zpravidla povolením 

k trvalému nebo přechodnému pobytu).  

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o hlasování mimo volební místnost do 

přenosné hlasovací schránky, a to výhradně ve vlastním územním obvodu volebního okrsku. 

Během voleb si hlasování do přenosné volební schránky může volič telefonicky domluvit přímo 

s volební komisí. 

Během voleb si může volič, občan České republiky, který nemá platný průkaz totožnosti a již 

mu přišlo avízo pro vyzvednutí vyrobeného občanského průkazu nebo cestovního pasu na 

našem úřadě, může si tento doklad vyzvednout v rozšířených úředních hodinách v pátek 23. 

září od 13:00 do 21:00 a v sobotu 24. září od 8:00 do 13:00. 

 


