
OZNÁMENÍ 

o době a místě konání voleb 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Starostka Města Plumlov podle § 27, odstavec 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění  
 

o z n a m u j e : 
 

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční 
v pátek dne 2.10.2020  v době od 14.00 do 22.00 hodin 

a 
 v sobotu dne 3.10.2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin. 

 
2. Místem voleb do zastupitelstev krajů: 

- ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Městského úřadu v Plumlově, 
Rudé armády 302 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Plumlově v ulicích 
Balkán, Běliska, Bez názvu, Bezručova, Bližník, Boskovická, Budovatelská, Cvrčelka, 
Dukelská, Fučíkova, Hlavní náměstí, Hýblova, Krátká, Lesnická a Ohrozimská, 

- ve volebním okrsku č.2 je volební místnost v budově Městského úřadu v Plumlově, 
Rudé armády 302 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Plumlově v ulicích 9. 
května, Na aleji, Na hrázi, Na Stráži, Nad pilou, Nová, Partyzánská, Pod kostelem, 
Podhradská, Podzámčí, Příční, Rudé armády, Sadová, Sokolovská, Sv.Čecha, 
Tyršovo náměstí, U Boží muky, U parku, V Borkách, V sýpkách, V.B.Plumlovské, 
Vinohrádky, Wolkerova, Zámecká, Zámek, Zlechov a Ztracená, 

- ve volebním okrsku č.3 je volební místnost v budově Osadního výboru                                   
v Soběsukách, Soběsuky 52 pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Soběsukách, 

- ve volebním okrsku č.4 je volební místnost v budově Osadního výboru                        
v Žárovicích, Žárovice 92  pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Žárovicích, 

- ve volebním okrsku č.5 je volební místnost v budově Osadního výboru                             
v  Hamrech, Hamry 57  pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v Hamrech. 

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

České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České 
republiky. 

 
4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu 

hlasování umožněno.  
 
Další informace o způsobu hlasování budou voličům doručeny společně s hlasovacími lístky 
pro volby do zastupitelstev krajů, které obdrží nejpozději do 29.9.2020. Hlasovací lístky bude 
možné vyzvednout si i ve volebních místnostech. 
 
V Plumlově dne 17.9.2020 
 
 
 
 
 

    Gabriela Jančíková 
starostka Města Plumlov 

 


