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VE VELKÉ BÍTEŠI 
 

04.10.2017 
 

 

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle § 15 

zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky   a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

1. 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: 

v pátek dne 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu dne 21. 10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  
 
2.    
Místem konání voleb: 
ve volebním okrsku č.: 1 
je volební místnost: KLUB KULTURY, Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: 
Hybešova, Karlov, Kpt.Jaroše, Lípová Malá Strana, Návrší, Strmá, U Kapličky, Za Potokem, Karlov, Kozí, 
Kpt.Jaroše, Masarykovo náměstí, Pod Hradbami, Růžová, Za Loukami, Zmola, a v místní části Pánov 
 
ve volebním okrsku č.: 2 
je volební místnost: SOŠ, Velká Bíteš, Tyršova 239 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: 
Chobůtky, Jihlavská, Lánice, Na Výsluní, Pod Spravedlností, Rajhradská, Tyršova,  U Stadionu (430, 574), 
Za Uličkami, Zahradní 
 
ve volebním okrsku č.: 3 
je volební místnost: KULTURNÍHO DOMU Velká Bíteš, Vlkovská 482 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: 
Družstevní, Nová Čtvrť, U Stadionu (431, 432, 474, 475, 548, 573), Vlkovská (108, 211, 212, 217, 218, 384, 
410, 413, 429, 433, 590) 
 
ve volebním okrsku č.: 4 
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Velká Bíteš, Tišnovská 115 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: 
K Mlýnům, Hrnčířská, Kostelní, Na Valech, Náměstí Osvobození, Peroutkova, Pod Babincem, Sadová, 
Tišnovská, Za Školou, U Stadionu (238, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 294, 377, 378, 379, 386, 
600), Vlkovská (381, 382, 383, 385)  
 
ve volebním okrsku č.: 5 
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE, Košíkov č.p. 96 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Košíkov,  Ludvíkov 
 
ve volebním okrsku č.: 6 
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JINDŘICHOV, Jindřichov 11 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Jindřichov, Jestřábí 
 
ve volebním okrsku č.: 7 
je volební místnost: OBECNÍ DŮM HOLUBÍ ZHOŘ, Holubí Zhoř 38 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místní části: Holubí Zhoř 
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ve volebním okrsku č.: 8 
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM BŘEZKA, Březka 7 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místní části: Březka 
 
ve volebním okrsku č.: 9 
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV 
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Bezděkov, Jáchymov 

 
3.  

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má státní občan ČR, který alespoň ve 
druhý den voleb (tedy 21. 10. 2017) dosáhl věku 18 let.   

Překážky výkonu volebního práva: 

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva 

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, např. hospitalizace voličů na 

infekčním oddělení, karanténní opatření (a u voliče se nejedná např. o infekční onemocnění), může být 

právo volit řešeno v zákonné lhůtě podanou žádostí o vydání voličského průkazu. 

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nemohou volit státní občané jiných členských 
států Evropské unie. 

4. 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 
(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).  

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může 

obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. 
Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková komise hlasování 
neumožní.  
 
6. 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a v den voleb okrskovou 
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují 
členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 
 
7. 
Za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. 
Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.  
           
 
          
      
 
        
Ing. Milan Vlček 
starosta města Velká Bíteš 
 

Počet listů: 2 
Počet příloh: 0 (0 listů) 
Příloha 

 
Vyvěšeno dne: …………………………………….    Sejmuto dne: ………………………………... 

Podpis opr. osoby: ………………………………    Podpis opr. osoby: …………………………… 

Razítko spr. orgánu:………………………..…..        Razítko spr. orgánu:………………………….. 


