
      
 
 
 

 

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva 

města Proseč ve dnech 23. a 24. září 2022 ve městě Proseč 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů ve znění pozdějších přepisů, 

i n f o r m u j i   v o l i č e,            

že volby do Zastupitelstva města Proseč 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. 

 

Místem konání voleb  

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ve Spolkovém domě, Borská čp. 137 pro 

voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Proseč a 

Podměstí, 

• volební místnost je přístupná od komunikace, vchod do budovy je bez schodů, 

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Záboří, Zábořská čp. 33 pro voliče podle 

místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Záboří, Paseky a Martinice, 

• volební místnost je přístupná od komunikace, vchod do budovy je se schody, 

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v České Rybné čp. 96 pro voliče podle místa, 

kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Česká Rybná, 

• volební místnost je přístupná od komunikace, vchod do budovy je bez schodů, 

- ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Miřetíně čp. 65 pro voliče podle místa, kde 

jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Miřetín, 

• volební místnost je přístupná od komunikace, vchod do budovy je se schody. 

 

 

 



      
 
 
 

 

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České 

republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. 

Cizinec prokáže svou totožnost průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o 

přechodném pobytu na území. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 

republiky, popřípadě státní občanství členského státu Evropské unie, nebude mu hlasování 

umožněno. 

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září). V den voleb může 

volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

V Proseči dne 8. 8. 2022         

            

    Ing. Jan Macháček 

            starosta 

 

 

 


