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Volby do Zastupitelstva města Český Brod konané ve dnech 23. a 24. září 2022 

Informace k bezbariérovosti volebních místností 

 

Volební okrsek č. 1 - volební místnost: obřadní síň MěÚ, nám. Husovo 70, Český Brod – místnost je 

v přízemí, má bezbariérový přístup (schodiště s nájezdy). Možnost parkování přímo před budovou 

včetně parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P.  

Volební okrsky č. 2, 3, 7 - volební místnosti: přízemí ZŠ Tyršova, Tyršova 68, Český Brod – místnosti 

jsou v přízemí, mají bezbariérový přístup, předním vchodem jsou schody, zadním vchodem je možné 

použít plošinu, pro její použití volejte tel. 737747620. Možnost parkování před budovou, parkovacího 

místa pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P jsou na náměstí Husově.  

Volební okrsek č. 4 – volební místnost: přízemí budovy ZŠ Tyršova, náměstí Husovo 19, Český Brod 

– místnost je v přízemí, přístup není bezbariérový, do budovy jsou tři schody, pro nápomoc volejte č. 

734231145. Možnost parkování přímo před budovou včetně parkovacího místa pro držitele průkazu 

ZTP, ZTP/P. 

Volební okrsek č. 5 – volební místnost: přízemí Střední školy managementu a grafiky v Liblicích, 

Školní 145, Liblice, Český Brod  –místnost je v přízemí, přístup není bezbariérový, do budovy vede 

schodiště, pro nápomoc volejte č. 734800380. Možnost parkování přímo před budovou v areálu 

školy. 

Volební okrsek č. 6 – volební místnost: budova čp. 3, ul. Havelská, Štolmíř, Český Brod - místnost je 

v přízemí, má bezbariérový přístup. Možnost parkování přímo před budovou. 

 
 

                             Ing. Jakub Nekolný 

                                     starosta města 
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