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Č.j.:  VV/15842/2020   
 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. a 3. října 2020 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 
politické straně, politickému hnutí, koalici, nezávislému kandidátovi, jejichž přihláška k registraci 

byla zaregistrována, a kteří kandidují pouze ve volbách do Senátu 
 
 

Informace  
o počtu a sídlech volebních okrsků 

 

V souladu s ustanovením § 14c odst. 1. písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s usnesením NSS č. j. Vol 23/2014-110, poskytuji zveřejněním na úřední 
desce politické straně, politickému hnutí, koalici, nezávislému kandidátovi, jejich přihláška byla 
zaregistrována, a kteří kandidují pouze ve volbách do Senátu, informaci o počtu s sídle volebních 
okrsků. 
 
 

Počet okrsků: 13 
  
Sídlo volebního okrsku č. 1: Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Sedlčany 
  
Sídlo volebního okrsku č. 2: Městské muzeum Sedlčany, Tyršova č. p. 136, Sedlčany 
  
Sídlo volebního okrsku č. 3: Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech, klubovna č. 29, Havlíčkova                 

č. p. 514, Sedlčany   
 
Sídlo volebního okrsku č. 4: Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech, „Červený salonek“, 

Havlíčkova č. p. 514, Sedlčany  
 
Sídlo volebního okrsku č. 5: Domov Sedlčany (domov pro seniory), U Kulturního domu  

č. p. 746, Sedlčany  
 

Sídlo volebního okrsku č. 6:  Středního odborné učiliště Sedlčany, Petra Bezruče  
č. p. 1305, Sedlčany  
 

Sídlo volebního okrsku č. 7: 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, Sedlčany  
 
Sídlo volebního okrsku č. 8: Městský úřad Sedlčany, Nádražní č. p. 336, Sedlčany  
 
Sídlo volebního okrsku č. 9: Sedlčany, část obce Solopysky č. p. 28 
 
Sídlo volebního okrsku č. 10: Sedlčany, část obce Třebnice č. p. 59 – hasičská zbrojnice 
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Sídlo volebního okrsku č. 11: Sedlčany, část obce Libíň č. p. 6 
 
Sídlo volebního okrsku č. 12: Sedlčany, část obce Sestrouň č. p. 10  
 
Sídlo volebního okrsku č. 13: Sedlčany, část obce Oříkov č. p. 37 

  

 
V Sedlčanech dne 17. 8. 2020 

           

   

Ing. Miroslav Hölzel v. r.  

     starosta města  

 

 

 

 

 

 

 

 


