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Oznámení o době a místě konání voleb  

do zastupitelstev obcí 
                      

         Starosta obce Malá Morava podle § 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

oznamuje 
 

1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne 15.října 2010 v době od 14,00 hod. do 
22,00 hod. a dne 16. října 2010 v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
 

2. Místem pro konání voleb  
 ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost „Knihovna“ v Malé Moravě čp. 92, pro 

voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu : Malá Morava 
č.p.:8,9,11,12,13,14,19,20,21,22,23,34,58,62,63,70,71,73,83,87,88,89,90,91,92,155
,167 a číslo evidenční 5, Sklené č.p. 1,2,5,11,13,16,28,43 a číslo evidenční 9,14,26 

 ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost „Obecní úřad Malá Morava“ ve Vysokém 
Potoku čp. 2 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu : Malá 

Morava číslo popisné 6,7,75,93,95,102,105,129,170,172 
Vysoký Potok číslo popisné 
1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,20,25,27,30,32,33,35,36,37+ číslo evidenční 

8,59, Zlatý Potok číslo popisné 1 a 9, Vlaské číslo popisné 1,2,4,5,9 
 ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost „Radnice“ v Podlesí čp. 135 pro voliče 

podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu : Podlesí číslo popisné 
1,7,8,12,17,21,22,23,30,38,39,43,48,50,53,55,60,62,63,66,78,112,121,135,24 
Křivá Voda číslo popisné 2,3,7,12,28 

 ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost „Pension Sport“ ve Vojtíškově čp. 78 pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu : Vojtíškov číslo popisné 

1,2,5,6,9,10,17,19,20,35,48,51,53,59,61,66,73,77,78,79,80,84,101,104,105,106, 
107,109,110 a číslo evidenční 30,43, Vlaské číslo popisné 25,38,3940,41,48 

Vysoká číslo popisné 1,2 a číslo evidenční 45,19 
 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 

ČR (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

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

může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 
 

 
 
V Malé Moravě dne 15.9.2010                                                                  Antonín Marinov 

                                                                                                               Starosta obce 


