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Oznámení o době a místě konání voleb 

do Zastupitelstva města Mikulášovice 
 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

z v e ř e j ň u j i 
 

oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Zastupitelstva města Mikulášovice. 

 

Doba konání voleb: v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin 

    v sobotu dne 24. září 2022 od 08.00 do 14.00 hodin 
 

Místo konání voleb pro volební okrsek č. 1: 
 

volební místnost č. 1 v budově Kulturního domu Mikulášovice čp. 573 – přízemí 

(restaurace) 

 

pro oprávněné hlasující voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 

v Mikulášovicích horních a části Mikulášovic středních včetně celé ulice ke koupališti, která 

tvoří hranici okrsku 

  

Místo konání voleb pro volební okrsek č. 2: 
 

volební místnost č. 2 v budově Kulturního domu Mikulášovice čp. 573 – přízemí (salónek) 

 

pro oprávněné hlasující voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 

v Mikulášovicích středních - od ulice ke koupališti až k levé odbočce před Mikovem s.r.o., 

závodem 12 včetně sídliště a čp. 851, 850, 844, 524, 845, 855, 878, 529, 530, 531, 541, 627, 

361, na Salmově, Tomášově a v Mikulášovičkách 

 

Místo konání voleb pro volební okrsek č. 3: 
 

volební místnost č. 3 v budově Kulturního domu Mikulášovice čp. 573 – přízemí 

(restaurace) 

 

pro oprávněné hlasující voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu 

v Mikulášovicích dolních - od Mikova s.r.o., závodu 12 - od čp. 831, 830, 832, 372, 527 

 

Přístup k volebním místnostem je plně bezbariérový.  
 

 

 



 

Město Mikulášovice 
407 79 Mikulášovice 1007 

kancelář starosty 
 474 774 102       Č.j.: VS/87/2022 

  739 452 733       Vyřizuje: Mgr. Simon Mertlů 

         V Mikulášovicích dne:  

e-mail: sprava@mikulasovice.cz     6. září 2022 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 

republiky nebo státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni na území České republiky 

volit. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem 

České republiky. Jde-li o cizince, prokáže se potvrzením o přechodném pobytu na území, 

osvědčením o registraci nebo povolením k trvalému pobytu. Neprokáže-li volič uvedené 

skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.  

 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. 

V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Miluše Trojanová, v. r.  

                     starostka města 


