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Veřejné projednávání návrhu Územního plánu
Městec Králové
Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního
plánu Městec Králové s jeho výkladem se uskuteční

v pondělí 10. října v 17 hodin v prostorách Kulturního domu
v Městci Králové, Palackého 117.
Úplné znění návrhu v tištěné podobě je k nahlédnutí na Městském
úřadu v Městci Králové v úřední dny v kanceláři starosty nebo na
Městském úřadu Poděbrady, odboru výstavby a územního plánu.
V elektronické podobě je návrh umístěný na úředních deskách měst
Poděbrady a Městec Králové.
Upozorňujeme, že námitky proti návrhu Územního plánu Městec
Králové a připomínky se mohou uplatnit do 17. 10. 2022.
K pozdějším uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se
nepřihlíží.
Písemné námitky, připomínky a stanoviska zasílejte na Městský úřad
Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, Jiřího náměstí
20/I, 290 01 Poděbrady.

Novinky v Městské nemocnici Městec Králové
S podporou města Městec Králové byl zakoupen nový sanitní vůz.
Byl pořízen nový rehabilitační přístroj Montren Duo 2 - Univerzální
elektromotorem poháněný přístroj je určenýpro oddělené cvičení
dolních a horních končetin.
S finančním přispěním STŘEDOČESKÉHO KRAJE v rámci programu
2021 – ZDRAVOTNICTVÍ byly pořízeny následující přístroje:
VIDEOKOLONOSKOP vč. videoprocesoru, lékařského monitoru a
příslušenství. Videokolonoskopie je vyšetření, při kterém se
vyšetřuje sliznice celého tlustého střeva. Modernizace přístrojové
techniky znamená zkvalitnění a zpřesnění diagnostiky s možností
terapeutického zákroku již při vyšetření pacienta.
ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ
Ultrazvukové vyšetření patří mezi nejzákladnější zobrazovací metody. Zakoupený přístroj je mobilní, plně digitální,
barevný a snadno přenosný.

Rekonstrukce Palackého a Dymokurské
Dne 12. 9. 2022 po mnoholetých přípravách začala ve spolupráci KÚSK a města Městec Králové rekonstrukce
komunikací na Dymokurské a Palackého ulici. Bude opraven mostek přes Jeptišku, chodníky a pozemní komunikace.
Akce bude probíhat v etapách tak, aby místní občané byli co nejméně omezeni, a bude ukončena 30. 6. 2023. Stavba
je financována Středočeským krajem, městem Městec Králové a Státním fondem dopravní infrastruktury.

Jak správně volit do zastupitelstva města Městec Králové a Senátu Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu se konají v pátek 23. září, kdy budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22
hodin, druhý den, v sobotu 24. září, pak lze hlasovat od 8 do 14 hodin.
Volební místnosti pro voliče v Městci Králové budou umístěny v budově školy, Přemysla Otakara II. 24, pro voliče v obci
Nový v klubovně a pro voliče v obci Vinice v klubovně bývalého koloniálu.
Do volební místnosti si nezapomeňte vzít s sebou platný doklad totožnosti - občanský průkaz či pas.
Do zastupitelstva města Městec Králové mohou volit občané České republiky, kteří mají v Městci Králové trvalé bydliště
a alespoň druhý den voleb jim bude 18 let. Volit mohou i občané členského státu Evropské unie s trvalým nebo
přechodným pobytem, kteří požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Upozorňujeme voliče, že hlasovací lístek pro komunální volby je vytištěn oboustranně! Volební strany a kandidáty
budete vybírat z obou stran hlasovacího lístku. V Městci Králové se volí 15členné zastupitelstvo.

Hlasovací lístek můžete upravit jedním ze třech způsobů:
1. Můžete označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tak
dáváte hlas všem kandidátům této strany v pořadí podle hlasovacího lístku.
2. Nebo můžete označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební
strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, tedy 15.
3. Kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat. Tedy, lze označit křížkem jednu volební stranu a dát i křížky
před jména kandidátů z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební
strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
zastupitelů.
V případě poškození nebo ztráty hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi
o jiný hlasovací lístek.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do obecních zastupitelstev.

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Společně s volbami do zastupitelstev obcí se konají volby do Senátu.
Hlasovací lístky pro senátní volby jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. V případě poškození nebo ztráty
může volič požádat komisi o vydání nové sady hlasovacích lístků.
Při senátních volbách vloží volič za plentou do žluté obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro kterého hlasuje. Lístek
se nijak neupravuje.
Hlasovací lístky pro druhé kolo senátních voleb budou v den voleb k dispozici ve volební místnosti.
Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční o týden později, tedy 30. září a 1. října 2022.

Rozdělení volebních okrsků v Městci Králové dle ulic:
Volební okrsek číslo 1 - učebna
Budovatelská, Dvořákova, Fibichova, Hálkova, I. Olbrachta, Janáčkova, Ke
Kostelíčku, Kpt. Jaroše, Mládeže, Míru, Na Ptáku, Nerudova, Pražská,
Prezidenta Beneše, Sukova, Sv. Čecha, Třešňová, V Lomích, 17. listopadu
Volební okrsek číslo 2 - tělocvična
Dymokurská, Jiráskova, Kollárova, Na Barevně, Náměstí Republiky,
Palackého, Přemysla Otakara II., Samota, Smetanova, Svatojánská,
Svojsíkova, T. G. Masaryka, Tyršova, Třebízského, U Nádraží, Vrchlického,
V Rybníčkách, 28. října
Volební okrsek číslo 3 – učebna umělecké školy
Bezručova, Boženy Němcové, Husova, Jana Palacha, Jateční, K. Havlíčka
Borovského, Klicperova, Komenského, Malátova, Na Bánské, Na Houseníku,
Nová, Náměstí Svobody, Zichova, Žižkova, 5. května

