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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Nové Město na Moravě 
v roce 2018 
 
 
 
Starosta města Nové Město na Moravě podle ust. § 15 odst. 1 písm. b) a ust. § 29 zákona  
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (zákon o volbách do zastupitelstev obcí), ve znění pozdějších předpisů, 
 

oznamuje 
 
1. Volby do Zastupitelstva města Nové Město na Moravě proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018,  

a to v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  

 
2.  Místem konání voleb je: 

 ve volebním okrsku č. 1  

volební místnost v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město  
na Moravě 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Mendlova, Pavlovova, Purkyňova, 
Vlachovická, Žďárská (č. p. 61, 68, 70, 71, 72, 74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 
718, 719, 720, 721, 722, 723, 990, 1515, 1517) 

 
 ve volebním okrsku č. 2  

volební místnost v Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, 
okres Žďár nad Sázavou (tzv. I. základní škola), Vratislavovo nám. 124, Nové Město 
na Moravě  

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese Nové Město na Moravě  
č. e. 323, 337, a v ulici Blažíčkova, Brněnská, Horní dvůr, Jamborova, Jánská, 
Komenského náměstí, Nečasova, Němcova, Německého, Palackého náměstí, Petrovická, 
Podlouckého, Pod Novoveskou silnicí, Vratislavovo náměstí, Žďárská (č. p. 35, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 83, 84, 85, 87, 308, 332) 

 
 ve volebním okrsku č. 3  

volební místnost v Základní škole Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, 
okres Žďár nad Sázavou (tzv. I. základní škola), Vratislavovo nám. 124, Nové Město 
na Moravě  

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Budovatelů, Hornická, Masarykova 
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 ve volebním okrsku č. 4  

volební místnost v Kulturním domě Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město 
na Moravě  

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese Nové Město na Moravě  
č. e. 236, a v ulici Čapkova, Hájkova, Karníkova (mimo č. p. 982, 984, 1118), Luční, 
Mrštíkova, Nádražní, Nezvalova, Soškova, Vančurova, Wolkerova (mimo č. p. 1116, 1117)  

 
 ve volebním okrsku č. 5  

volební místnost v Kulturním domě Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město 
na Moravě  

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Drobného, Horní, Křičkova, Malá 
(č. p. 173, 182, 183, 188, 189, 856), Mírová, Smetanova, Výhledy 

  
 ve volebním okrsku č. 6  

volební místnost v Základní škole Nové Město na Moravě, Leandra Čecha, okres Žďár 
nad Sázavou (tzv. II. základní škola), Leandra Čecha 860, Nové Město  
na Moravě 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bělisko, Borová, Dukelská, Jedlová, 
Leandra Čecha, Lesní, Makovského, Modřínová, Nad Městem, Na Výsluní, Polní, 
Radnická, Smrková, Sportovní, Šimkova, Školní, Štursova, U Jatek, Veslařská, Zahradní 

 
 ve volebním okrsku č. 7  

volební místnost v Kulturním domě Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město 
na Moravě 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Křenkova, Malá (č. p. 153, 156, 
157, 158, 159, 161, 181, 192, 193, 195, 196, 302, 306, 747, 1477), Monseova, Tyršova 

 
 ve volebním okrsku č. 8  

volební místnost v budově odloučeného pracoviště Základní školy Nové Město 
na Moravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou (tzv. II. základní škola) – 
Pohledec, Pohledec 43, Nové Město na Moravě 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Pohledec 
 
 ve volebním okrsku č. 9  

volební místnost v obecním domě Maršovice, Maršovice 80, Nové Město na Moravě  

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bezručova, Karníkova (č. p. 982, 
984, 1118), Maršovská, Wolkerova (č. p. 1116, 1117) a v místní části Maršovice 

 
 ve volebním okrsku č. 10  

volební místnost v obecním domě Rokytno, Rokytno 49, Nové Město na Moravě  

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Rokytno a Studnice 
 
 ve volebním okrsku č. 11  

volební místnost v obecním domě Jiříkovice (hasičská zbrojnice), Jiříkovice 62, Nové 
Město na Moravě  

  pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Jiříkovice 
  
 ve volebním okrsku č. 12  

volební místnost v Kulturním domě Slavkovice, Slavkovice 79, Nové Město  
na Moravě  

  pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Slavkovice 
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 ve volebním okrsku č. 13  

volební místnost v obecním domě Hlinné, Hlinné 46, Nové Město na Moravě  

  pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinné 
 
 ve volebním okrsku č. 14  

volební místnost v obecním domě Petrovice (KD), Petrovice 71, Nové Město na Moravě  

  pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Petrovice 
  
 ve volebním okrsku č. 15  

volební místnost v budově hasičské zbrojnice v Olešné, Olešná 81, Nové Město 
na Moravě 

  pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Olešná. 
 
3.  Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Voličem je státní občan České 

republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v dané 
obci přihlášen k trvalému pobytu. Voličem rovněž občan jiného státu EU, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v Novém Městě na Moravě přihlášen 
k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu. 

 
4.  Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili  

do volební místnosti. 
 
5.  Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České 

republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České 
republiky, občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, 
průkazem o povolení k pobytu.  

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, 
nebo jinak označený hlasovací lístek jiný. 

   

6. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu 
hlasování umožněno. 

 
7.  Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat  

ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu 
dodatečně a umožní mu hlasování. 

 
8.   Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb.  
 
9.  Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacího lístku vstoupí do prostoru určeného 

pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky.  
 
10. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. 

 Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti 
jednotlivých volebních stran. 

 Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty 
volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem 
kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě 
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů 
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zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí,  
v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 
 

11.   Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu a vložení hlasovacího lístku do 
úřední obálky vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí 
do volební schránky.  

 
12.  Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro vložení hlasovacího 

lístku do úřední obálky, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. 
  
13.  Pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování pořádku a důstojného průběhu 

hlasování ve volební místnosti jsou závazné pro všechny přítomné. 
 
 

 
 
………………………… 
Michal Šmarda 
starosta města 


