
 

  Dne 13. listopadu 2017 
 

Věc: 
 

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí 

 
v Českém Krumlově 

 
 

Na základě vyhlášení rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o 
termínu konání volby prezidenta České republiky, jež se bude konat v řádném termínu na 
území České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018, tímto stanovuji dle § 14, odst.1 písm. 

c)  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenty republiky a o změně některých zákonů, 
minimální počet členů okrskových volebních komisí a současně dle § 14, odst. 1, písm. d) 

uvedeného zákona i počet a sídla volebních okrsků v Českém Krumlově takto : 
 
Okrsková volební komise č.1                             

se sídlem : Český Krumlov, sídliště Vyšný 48 - budova Českého Červeného kříže 
minimální počet členů komise 5  

 
Okrsková volební komise č. 2                             

se sídlem : Český Krumlov, Za Nádražím 222 - budova ZŠ, učebna v přízemí 

minimální počet členů komise 5 
 

Okrsková volební komise č. 3                             

se sídlem : Český Krumlov, Za Nádražím 222 - budova ZŠ, učebna v přízemí 
minimální počet členů komise 5 

 
Okrsková volební komise č. 4                             

se sídlem : Český Krumlov, Vyšehrad 182 – Senior-klub 
minimální počet členů komise 5 
 

Okrsková volební komise č. 5                             

se sídlem : Český Krumlov, U Trojice 120 - budova SBD Český Krumlov, místnost v přízemí 

minimální počet členů komise 5 
 
Okrsková volební komise č. 6                             

se sídlem : Český Krumlov, Urbinská 187 - Městská knihovna  Český Krumlov 
minimální počet členů komise 5 

 
Okrsková volební komise č. 7                             

se sídlem : Český Krumlov, T.G.Masaryka 213 - budova ZŠ, učebna v nadzemí 

minimální počet členů komise 5 
 

Okrsková volební komise č. 8                             

se sídlem : Český Krumlov, náměstí Svornosti 1 - budova radnice, obřadní síň 
minimální počet členů komise 5 

 
Okrsková volební komise č. 9                             



se sídlem : Český Krumlov, Kaplická 151 - budova ZŠ, učebna v 1. patře 

minimální počet členů komise 5 
 

Okrsková volební komise č. 10                            

se sídlem : Český Krumlov, Tavírna 342 - budova Střední zdravotnické školy, hala 
minimální počet členů komise 5 

 

Okrsková volební komise č. 11                            

se sídlem : Český Krumlov, Linecká 43 - budova ZŠ, učebna v nadzemí 
minimální počet členů komise 5 
 

Okrsková volební komise č. 12                            

se sídlem : Český Krumlov, Tavírna 342 - budova Střední zdravotnické školy, jídelna 

minimální počet členů komise 5 
 
Okrsková volební komise č. 13                            

se sídlem : Český Krumlov, sídliště Plešivec 249 - budova ZŠ, učebna v přízemí 
minimální počet členů komise 5 

 
Okrsková volební komise č. 14                            

se sídlem : Český Krumlov, sídliště Plešivec 249 - budova ZŠ, učebna v přízemí 

minimální počet členů komise 5 
 

Okrsková volební komise č. 15                            

se sídlem : Český Krumlov, Nové Spolí, Ubytovna, Tichá 121  
minimální počet členů komise 5 

 
Okrsková volební komise č. 16                            

se sídlem : Český Krumlov, Kaplická 151 - budova ZŠ, učebna v 1.patře 
minimální počet členů komise 5 
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