
  
  

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  
oo  ddoobběě  aa  mmííssttěě  kkoonnáánníí  vvoolleebb  ddoo  PPoossllaanneecckkéé  ssnněěmmoovvnnyy  PPaarrllaammeennttuu  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  

 
 
 
Starosta města Velká Bystřice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu 
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční: 
 
 

v pátek   dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a 

v sobotu dne 9. října 2021 od   8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 
 
Místem konání voleb: 
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost v přízemí budovy Masarykovy základní a mateřské školy, Velká Bystřice 
8. května 67 pro voliče bydlící ve Velké Bystřici ulice: 

 
Na boudě, Nádražní I, Nádražní II, ČSA,  Kozinova, Tovární, Týnecká, Zámecká, Zámecké náměstí, 
Za parkem, Na Letné, Bří Mikolášků, Kopaniny, Pod lesem, Pivovarská, Olomoucká, Kapitulní, 
Na Vyhlídce, Lošovská, Svatokopecká. 

 
 

ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost v přízemí budovy Masarykovy základní a mateřské školy, Velká Bystřice 
8. května 67 pro voliče bydlící ve Velké Bystřici ulice: 
 
8. května, Svésedlická, Husova, Hliník, Hřbitovní, Křížkovského, Loučná, Havlíčkova, Jiráskova, 
Mlýnská, Jana Pospíšila, Na Svobodě, Kollárova, Příční, Bratrská, Vyšehradská, Vrtov, Žižkova, 
Ohrada, Nad Skálou, U Pekárny, U Konírny.  

 
 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
Právo volit má občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18ti let.  
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem. 
 
Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.   
 



Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, 
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. V případě, že volič nemůže sám upravit 
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek 
za něho upravit a vložit do úřední obálky.   
 
V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat městský úřad nebo ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, k voliči jsou pak 
vysláni 2 členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky.   
Telefonní číslo na Městský úřad Velká Bystřice pro nahlášení požadavku na zajištění přenosné 
volební schránky: 585 351 371.  
 
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.    

 
 
 
 

Ve Velké Bystřici dne 23. 9. 2021 
 
 
 
 

Ing. Marek PAZDERA    
starosta města 

   


