
Informace
0 DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

do ZASTUPITELSTVA MĚSTA ıvANČICE,
ZAREGISTROVANÉ KANDIDÁTNÍ LISTINY

Volby do Zastupitelstva města Ivančice Se uskuteční v pátek dne 5. října 2018 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v Sobotu dne 6. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Gymnáziu
J. Blahoslava, Lány 2 pro voliče hlášene' ktrvalému pobytu vulici: Jana Blahoslava,
Okružní, Sportovní, Za Ustavem, Boží Hora, Vladimíra Mcnšíka.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost na Gymnáziu
J. Blahoslava, Lány 2 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Luční, Mjr. Nováka.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost na Gymnáziu
J. Bláhoslava, Lány 2 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulic-i: Větrná, Polní, V Lánech,
Na Úvoze.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost na Gymnáziu
J. Blahoslava, Lány 2 pro voliče“ hlášené ktrvalému pobytu vulici: Dr. Novotného,
Hornická, Mřenková, Na .Brněn-ce, Oslavauská, Ostřihom, Padochovská, Tomáše
Procházky, V Uličce, Zemědělská, Břízová, Lipová, Javorová, Třešňová.

Místem konání voleb 've volebním okrsku č. 5 je Volební místnost ZŠ V. Menšíka, Růžová 7,
pro voliče hlášené k 'trvalému pobytu vulici: Dolní Hlinky, Drůbežni trh, Horní Hlinky,
Jana Schwarze, Josefa Vávry, Komenského náměstí, Kounická, Palackého náměstí,
Tesařovo náměstí, Růžová, Ve Fortně, Žerotínovo náměstí, Mlýnská.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost Městská sportovní hala,
Rybářská 33, pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Chřestová, Hřbitovní, Jakuba
Svobody, Tyršova, Jana Fibicha, U Cihelny, Jana Vrby, Na. Réně, Nad Klínkem,
Slunečná, Novohorská, Rybářská., Pod Jakubem, Stříbský mlýn, U Nové Brány,
a v objektech pouze S číslem evidenčním v k. ú. Ivančice a Kounické předměstí.

Místem konání Voleb ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost Bývalá SOŠ a SOU
dopravní a mechanizační, Krumlovská 25, pro voliče hlášené k 'trvalému pobytu v ulici:
Alfonse Muchy, B. M. Kuldy, Jiřího Dvořáka, Hybešova, Krumlovská, Malovanská,
Na Volvách, Petra Bezruče, Široká, U Jatek, U Malovaného mlýna, V Olších, Ve Sboru.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost ZŠ Němčice, Školní 230,
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Na Návsi, U Řeky, Za Mostem, Ke Karlovu,
Příčná, K Lesu, Vodárenská, V Zatáčce, Za Hasičkou, Kaštanová, Školní, Nad Kurty,
Kpt. Jaroše, Černá, Mezirka, Zahrádlq', Slepá, K Náhonu, a v objektech pouze S číslem
evidenčním v k. ú. Němčice.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 9 je volební místnost MŠ Alexovice, Tovární
168, pro voliče lılášenć k trvalému pobytu v ulici: K Pekárce, U Parku, Pod Hájkcm,
Tovární, Zahradni, U Hřiště, Na Hrázi.



Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 10 je volební místnost Místní knihovna
Letkovicc, Dlouhá 3919, pro voliče hlášené ktrvalému pobytu V ulici: U Kapličky,
Novoveská, Dlouhá, Říční, Lužní, Pod Hlinkem, Široké louky, Boční, a v objektech pouze
s číslem evidenčním 'v k. ú. Letkovice.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 11 je volební místnost Místní knihovna
Reznovice, Reznovice 24, pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místní části Reznovice.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 12 je volební místnost Zámek Hrubšice,
Hrubšice 14, pro Volivče hlášené k trvalému pobytu v místní části Hru bšíce.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 13 je volební místnost Budova Osadního
výboru, Budkovice 72, pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místní části Budkovice
a v objektech pouze S číslem evidenčním v k. ú. Budkovice.

Právo volit do Zastupitelstva města má státní občan České republiky, který má trvalý pobyt
v Ivančicích, je Zapsán ve výpisu Ze Stálého Seznamu voličů a který alespoň druhý den
konání voleb ( Sobota 6. října 2018 ) dosáhne věku 18 let.

Právo volit má i cizí státní příslušník, pokud je v den voleb přihlášen v Ivančicích
k trvalému pobytu, alespoň druhý den konání voleb (sobota 6. října 2018) dosáhne věku
18 let, je občanem Státu, s nímž je uzavřena mezinárodní úmluva přiznávající těmto Občanům
právo Volit, kterouje Česká republika vázána, pokud Si požádal O zápis do Dodatku ke
Stálému Seznamu voličů; požádat O Zápis je nutno nejpozději 2 dny přede dnem Voleb
(3. října 2018 - do 16.00 hod.) na odboru Správních činností MěÚ Ivančice, Petra Bezruče 4
(Malovansko) - paní Marie Palmášiová. Pokud volič - občan jiného Státu 4 o Zápis do
dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže!
Více informací ohledně volebního práva občanů jiných členských států EU najdete na
Webových Stránkách města Ivančice v sekci VOLBY 2018.

Ve dnech voleb bude zajištěna služba na odboru správních činností, P. Bezruče 4 Ivančice,
kde bude možno obdržet na počkání občanský průkaz bez strojově čitelné Zóny.

Volič může požádat telefonicky předem (na tel. č. 546 419 417 nebo 723 624 706 nebo
546 419 418) nebo ve.` dnech voleb přímo okrskovou komisi, v jejímž obvodu má trvalý
pobyt, aby Z důvodu jeho věku nebo Zdravotního stavu mohl hlasovat 'mimo hlasovací
místnost. V takovém případě pak ve dnech voleb navštíví voliče 2 členové okrskové komise
s přenosnou volební urnou. Volič však takto může hlasovat pouze na místě, které Se nachází
v obvodu komise, vjejímž Obvodu má volič trvalý pobyt.

Prokázání totožnosti a Státního občanství

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a Státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky),
popřípadě Státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 'území České republiky
(průkazem o povolení k pobytu). NeprokáŽe-ii volič uvedené skutečnosti Stanovenýrni
doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva města budou doručeny voličům nejpozději
3 dny před Začátkem voleb.
POZOR: Hlasovací lístkv ìsou vvtištěnv OBOUSTRANNĚ!



Hlasuje Se takto:
Volič Obdı'ží Od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem. P0 obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích łístlků. Pokud Se Volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.
|V0|ič může hlasovat některým z níže uvedených způsobůzl

*Označí křížkem ve čtverečku v Záhlaví Sloupce před názvem volební Strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas všeıın kandidátům této volebni Strany.
POKUD by byla označena tímto způsobem více než jedna volebni Strana, byl by takový hlas
neplatný.
POKUD volič označí křížkem volební Stranu, je už bezpředmětné označovat v označené
Straně křížkem individuálně některé kandidáty; hlasovací lístek by byl platný: ale ke křížkům
pro jednotlivé kandidáty v Označené Straně Se nepřihlíží.

*Ůznačí křížkem v rámečcích před řiménv kandidátů [v kandidátv. pro které hlasuje= a to
Z kterékoli Volební Stranv: neivýše lze takto označit 15 kandidátů.
POKUD by bylo Označeno tímto způsobem více kandidátů, než je Stanovený počet 15,
byl by takový hlas neplatný.

* Může oba předchozí způsoby kombinova_t tak, Že označí křížkem jednu volební Stranu
a dále křížkem v rámečku před jménem kandidáta označí další kandidáty, pro které
hlasuje, a to z libovolných O S t a t n í ch volebních Stran.
V tomto případě je dán hlas nejprvejednotlivě označenýın kandidátům a potom z oné označené
volební strany je dán hlas tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 15 - Zde Získávají hlas
kandidáti podle pořadí na hlasovacíın lístku, tedy hlas z Označené strany získávají kandidáti
vždy odshora-od prvního kandidáta označené Strany).

Bližší informace k volbám poskytnou JUDr. Růžena Chládková, tel. 546 419 417 nebo
723 624 706 a Ing. Ivana Krejčová, tel. 546 419 418.
V otázce Seznamu voličů je možno Se Obracet na pani Marii Palmášiovou, tel. 546 419 543,
odbor Správnich činností MěÚ ivančice, evidence obyvatel, pracoviště na ul Petra Bezruče 4,
Ivančice, kde si každý volič může do 3. 10. 2018e v úředních hodinách. ověřit, zda je Zapsán
v Seznamu voličů.

Více informací najdete na webových, Stránkách města Ivančice v Sekci VOLBY 20118.

Výsledky voleb do zastupitelstva města budou zveřejněny na úřední desce Městského
úřadu Ivančice a také na internetových Stránkách Ceského statistického úřadu na adrese
liitp:š:..-".="'\f\\"»=v`x`\“`.t`zso.ezø"" nebo na adrese ht! pnıfx' tm . zni ligy .uv-J.

Ivančice dne 15.8.2018 _' ' ' 7 /z\/Ĺl Ĺ;-
f' i Milan Buček

\ ^ Starosta


