
Obecní úřad Kořenov 

  

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  

 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva Kořenov podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Volby do zastupitelstva obce Kořenov. se uskuteční   

v pátek   dne 10.října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 

v sobotu dne 11.října 2014 od   8.00 hodin do 14.00 hodin 

 

2. Místem konání voleb 

ve volebním okrsku č. 1 

je volební místnost v budově nádraží ČD Kořenov, č.p.801 

 

ve volebním okrsku č. 2 

je volební místnost v budově OÚ v Kořenově, č.p. 480 

 

ve volebním okrsku č. 3 

je volební místnost v budově společenského domu Velimka Příchovice, č.p.522 

 

 

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

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

republiky. 

 

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

Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 



 



 

 

 

 

V ………………………….. dne ………………… 2014 
 

        ……………………………….. 

        starosta (primátor) *) 

VYSVĚTLIVKY: 

 
*) Uvede se odpovídající 

**) Uvede se, přichází-li v úvahu 

***) Uvedou se další potřebné údaje k nerušenému průběhu voleb do zastupitelstva v obci (§ 33 zák. č. 

491/2001 Sb.), např. upozornění na doklady, kterými lze prokázat totožnost a státní občanství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nemovitostí      ( dále jen RÚIAN) , jako účelové územní prvky, tj. rozdělení adresních míst 

do okrsků odpovídá stavu zapsanému v RÚIAN. Tato skutečnost se projevila již při volbách 

do Evropského parlamentu, kdy došlo ke změnám , kde někteří voliči byli zapsáni v jiných 

voličských seznamech u jiných volebních okrsků, než byli zvyklí.  Bohužel se v tomto nedají 

provádět z naší pozice žádné změny. 

Proto žádáme všechny voliče, aby věnovali pozornost doručeným hlasovacím lístkům, kde 

bude vložen tento seznam, a na doručovací obálce bude napsáno číslo volebního okrsku, kam 

spadají.  Voliči, kteří budou mít problém se do volebních místností jednotlivých volebních 

okrsků dostavit ( např. ze zdravotních důvodů), si mohou objednat přenosnou volební urnu 

z okrsku, do kterého spadají. Do 8.10.2014 je možné zavolat na Obecní úřad Kořenov p. 

Čermáková : 483399035. 

Ve dnech voleb tj. 10.10. a 11.10.2014 přímo do volebních místností : 

Okrsek č. 1    sídlo  Kořenov čp. 801 – budova nádraží ČD          tel.:  728 451 574 

Okrsek č. 2   sídlo  Kořenov čp. 480 – budova obecního úřadu  tel.:  483 399 035 

Okrsek č. 3   sídlo  Příchovice čp. 522 – spol. dům Velimka         tel. : 606 363 046 

 

 

 

 



 

 

Od 31.12.2013 jsou volební okrsky vedeny v Registru územní identifikace adres a 

nemovitostí      ( dále jen RÚIAN) , jako účelové územní prvky, tj. rozdělení adresních míst 

do okrsků odpovídá stavu zapsanému v RÚIAN. Tato skutečnost se projevila již při volbách 

do Evropského parlamentu, kdy došlo ke změnám , kde někteří voliči byli zapsáni v jiných 

voličských seznamech u jiných volebních okrsků, než byli zvyklí.  Bohužel se v tomto nedají 

provádět z naší pozice žádné změny. 

Proto žádáme všechny voliče, aby věnovali pozornost doručeným hlasovacím lístkům, kde 

bude vložen tento seznam, a na doručovací obálce bude napsáno číslo volebního okrsku, kam 

spadají.  Voliči, kteří budou mít problém se do volebních místností jednotlivých volebních 

okrsků dostavit ( např. ze zdravotních důvodů), si mohou objednat přenosnou volební urnu 

z okrsku, do kterého spadají. Do 8.10.2014 je možné zavolat na Obecní úřad Kořenov p. 

Čermáková : 483399035. 

Ve dnech voleb tj. 10.10. a 11.10.2014 přímo do volebních místností : 

Okrsek č. 1    sídlo  Kořenov čp. 801 – budova nádraží ČD          tel.:  728 451 574 

Okrsek č. 2   sídlo  Kořenov čp. 480 – budova obecního úřadu  tel.:  483 399 035 

Okrsek č. 3   sídlo  Příchovice čp. 522 – spol. dům Velimka         tel. : 606 363 046 

 

 

 

 

V Kořenově dne 23.září 2014 

 

 

Luboš Marek – starosta obce 


