
  

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  
oo  ddoobběě  aa  mmííssttěě  kkoonnáánníí  vvoolleebb  ddoo  zzaassttuuppiitteellsstteevv  oobbccíí  aa  SSeennááttuu  PPaarrllaammeennttuu  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  

 
Starosta města Velká Bystřice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 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 Zastupitelstva města Velká Bystřice a Senátu 
Parlamentu České republiky se uskuteční: 
 

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a 

v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
 

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky 
v pátek dne 30 září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a 
v sobotu dne 1. října 2022 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: 
Bří Mikolášků, ČSA, Kapitulní, Kopaniny, Kozinova, Lošovská, Na Boudě, Na Letné, Na Vyhlídce, 
Nádražní I, Nádražní II, Olomoucká, Pivovarská, Pod lesem, Svatokopecká, Tovární, Týnecká, U 
Vodárny, Za parkem, Zámecká, Zámecké náměstí + voliči s trvalým pobytem na čísle evidenčním 
bez uvedení ulice. 

 
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, Bratrská, Havlíčkova, Hliník, Hřbitovní, Husova, Jana Pospíšila, Jiráskova, Kollárova, 
Křížkovského, Loučná, Mlýnská, Na Stráni, Na Svobodě, Nad Skálou, Ohrada, Příční, Svésedlická, 
U Konírny, U Pekárny, Vrtov, Vyšehradská, Žižkova.  

 
 

Voliči bude nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 20. září 2022, dodány hlasovací lístky. 
Ve dnech volby volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 
 
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.    

 
Ve Velké Bystřici dne 28. 07. 2022 

 
 
 

Ing. Marek PAZDERA    
starosta města 


