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Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva města Holic ve dnech 23. a 24. září 2022 
Na základě ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
i n f o r m u j i   v o l i č e ,
že volby do Zastupitelstva města Holic se uskuteční
v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin

Místa konání voleb – umístění volebních místností a k nim příslušné ulice a městské části Holic:

Okrsek č. 1 – hlasovací místnost v Kulturním domě Holice, Holubova 768 – zde hlasují občané, kteří mají trvalé bydliště v ulicích:
	Holubova			Polní
	Husova			Tyršova
	Pod Homolí (část od ul. Holubova k ul. Polní)
	+ voliči z č.p. 655 v Dukelské ul. a voliči z č.p. 502 v Hradecké ul.

Okrsek č. 2 – hlasovací místnost v Gymnasiu dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110 – zde hlasují občané, kteří mají trvalé bydliště v ulicích:
	Luční				Na Mušce
	28. října			Lohniského
  	Šafaříkova			Neptalimova
	Ottmarova			Hradecká
	Pospíšilova			Pod Homolí

Okrsek č. 3 – hlasovací místnost v Základní škole Holubova, Holubova 47 - zde hlasují občané, kteří mají trvalé bydliště v ulicích:
	Havlíčkova			Nádražní
	Dukelská			Palackého
	Jiráskova			Růžičkova
	Žižkova			Bratří Čapků
	Josefská (od ul. Palackého k restauraci Na Trandě)

Okrsek č. 4 – hlasovací místnost v Mateřské škole, Pardubická 992 - zde hlasují občané, kteří mají trvalé bydliště v ulicích:
	Budovatelů			Sadová
	Družstevní			Tylova
	Klicperova			Na Povětrníku
	Mládežnická			Zborovská
	Pardubická

Okrsek č. 5 – hlasovací místnost v Základní škole Komenského, Komenského 100 - zde hlasují občané, kteří mají trvalé bydliště v ulicích:
	Mjr. Baumanna		Kpt. Jaroše
	Smetanova			Pod Parkem			
	Vysokomýtská		Nerudova
	Zahradní			nám. T.G.Masaryka
	Jungmannova			U Kapličky
	Komenského			Dudychova
	a v městské části Roveňsko a Podhráz a voliči s bydlištěm Holubova č.p. 1

Okrsek č. 6 – hlasovací místnost v domě Svazu Českých chovatelů, Puškinova 1018 - zde hlasují občané, kteří mají trvalé bydliště v ulicích:
	Puškinova			Revoluční
5. května			6. května
9. května			Mírová
Vítězná			Šrámkova
Josefská (od  č.p. 1)		Vrchlického
Zástěrova			Staroholická (od restaurace Na Trandě k č.p. 41)

Okrsek č. 7 – hlasovací místnost v Mateřské škole, Staroholická 236 - zde hlasují občané, kteří mají trvalé bydliště v ulicích:
	Staroholická (od č.p. 44 na konec Starých Holic)
	Hanzlova			K Zastávce
 	Na Balkáně			Nezvalova
            1. máje				Ve Drahách

Okrsek č. 8 - hlasovací místnost v bývalém kadeřnictví Holice-Podlesí 91 – zde hlasují občané, kteří mají trvalé bydliště v městských částech:
	Kamenec a Podlesí

Okrsek č. 9 - hlasovací místnost v Mateřské škole, Staroholická 236 - zde hlasují občané, kteří mají trvalé bydliště v městské části:	Koudelka

Každému voliči budou nejpozději tři dny před dnem voleb (do 20.9.2022) doručeny hlasovací lístky. Tyto lístky voliči použijí při hlasování. Pokud z nějakého důvodu bude volič potřebovat náhradní hlasovací lístky, obdrží je ve volební místnosti v době konání voleb. 
	Voliči (občanu České republiky) bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
	Voliči (občanu jiného členského státu Evropské unie) bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky anebo osvědčením o registraci (nový doklad osvědčující přechodný pobyt na území České republiky).

                                           
                                            Mgr. Ondřej Výborný 
                                                                                                  starosta města
								            v.r.
otisk razítka

