
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech  

7. a 8. října 2016 

 

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 

i n f o r m u j i   v o l i č e ,  že 

 

1. volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteční  

 

 v pátek dne 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 

 v sobotu dne 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

2. Místem konání voleb 

 ve volebním okrsku č. 1 

 je volební místnost - budova kulturního domu, Jevíčko - Zadní Arnoštov  pro voliče, kteří jsou přihlášeni 

k trvalému pobytu v Jevíčku - Zadním Arnoštově,  

 ve volebním okrsku č. 2 

 je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 784 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 

pobytu v Jevíčku - ulice A. K. Vitáka, Brněnská, Eden, K. Čapka, K. H. Borovského, Kostelíček, M. Mikuláše, 

Mackerleho, Mlýnská, Na Rybníku, Na Salajce, Nappova, Nerudova, Okružní I, Okružní IV, Petra Bezruče, 

Pionýrská, Slunečná, Smolenská, TRN-Léčebna, U Zámečku, Vrchlického,  

ve volebním okrsku č. 3 

je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 784 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému 

pobytu v Jevíčku - ulice Barvířská, Biskupická, Dolní, Dolní Farní, Dr. Klimeše, Horní, Horní Farní, K. Appla, 

Kobližná, Komenského nám., Kostelní, Krátká, Křivánkova, Luční, Malé náměstí, Okružní II, Okružní III, 

Olomoucká, Palackého nám., Pivovarská, Pod Zahradami, Přehrada, Příční, Růžová, Soudní, Spojovací, Svitavská, 

Třebovská, U Cihelny, U Střelnice, Úzká, Zadní a pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Jevíčku – 

na č.e. bez názvu ulice. 

3. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu ve městě Jevíčko. 

4. Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství 

České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 

stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  

5. Volič vybaven voličským průkazem pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, může na tento voličský průkaz 

hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje. 

6. Voličům budou dodány nejpozději 4. října 2016   hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 

lístky i ve volební místnosti.  

7. K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti jsou pro všechny přítomné závazné 

pokyny předsedy okrskové volební komise. 

8. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 

okrsková volební komise hlasování neumožní. 

 

 

V Jevíčku dne 12.09.2016 

 

 

 

 

 

Dušan Pávek, dipl.um.,v.r. 

starosta 

 


