Městský úřad Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
IČO 00282928, tel. 546 431 226, fax 546 431 340
Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Zbýšova
ve dnech 5. a 6. října 2018
Starosta města Zbýšova v souladu s § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o z n a m u j e :
1. Volby do Zastupitelstva města Zbýšova se uskuteční
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 1 místnost v ZŠ na Masarykově ulici
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ul. Na Výhoně, Na Drahách, Boženy Němcové,
Na Láně, Majrově, Oslavanské, Nové čtvrti, Dolní kolonii, Pod rybníkem, čtvrti Anenské, U mašinky,
J. A. Komenského č 168, Družstevní, Hájenka 271
ul. Masarykově - č. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 54, 62, 67, 68, 71, 84, 132, 133, 162,
166, 227, 248, 250, 251, 262, 267, 269, 270, 290, 297, 298, 686, 689, 690
ve volebním okrsku č. 2 místnost v ZŠ na ulici J. A. Komenského 473
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ul. Masarykově – č. p. 8, 56, 128, 131,138, 158,
176, 187, 189, 190, 194, 201, 212, 214, 216, 217, 219, 223, 232, 233, 243, 249, 252, 257,
273, 289, 320, 327, 644, 653, 663, 665, ul. 9. května, Školní, Havířské, J. A. Komenského
č. p. 105, 107, 413, 414, 415, 436, 437, 438, 439, 454, 455, 456, 473, 570, Jiráskově,
Sportovní č. p. 493, 494, 699 a ve čtvrti P. Bezruče
ve volebním okrsku č. 3 místnost v ZŠ na ulici J. A. Komenského 473
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ul. Větrůvka, čtvrti Padělky, čtvrti Sička,
Sportovní ulici č .p. 518 – 537, 541, 542, 543, 555 – 564, 688
3. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a který je v den voleb přihlášen ve Zbýšově k trvalému pobytu a státní občan jiného
členského státu Evropské unie, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den
voleb přihlášen ve Zbýšově k trvalému nebo přechodnému pobytu.
4. Občané jiných členských států Evropské unie mohou požádat o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů a to nejpozději do 3. října 2018 do 16 hodin. Pokud volič - občan jiného státu EU
o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže!
5. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky nebo státní občanství státu EU (platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním
průkazem, identifikačním průkazem domovského státu, dokladem o pobytu na území ČR).

Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do
domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, MěÚ Zbýšov (tel. 546 431 226
nebo 546 431 592) a ve dnech voleb OVK o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do
přenosné volební schránky.
8. Volič může hlasovat jedním z těchto způsobů:
a) označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas všem 17 kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku.
b) označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, ve Zbýšově však nejvýše 17 kandidátů
c) kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit
křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a' to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do 17
9. Každý volič si může do 03.10.2018 v úředních hodinách na MěÚ Zbýšov, evidence obyvatel,
ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.
10. V době hlasování bude kontaktní služba na úseku občanských průkazů MěÚ Rosice na tel. čísle
732 349 236.
11. Aktuální informace k volbám jsou zveřejňovány na webových stránkách města Zbýšova
www.mestozbysov.cz, na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje
www.kr-jihomoravsky.cz nebo webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.
Bližší informace k volbám poskytne Ing. Anna Zahradníčková, tel. 546 431 592 nebo Pavla
Beránková, tel. 546 431 116.

Ve Zbýšově dne 15.08.2018

Vratislav Široký v. r.
starosta města

