
V o l b y   2 0 2 2 
          V souvislosti s komunálními volbami do zastupitelstva obce Bílovice  

/zákon č. 491/2001 Sb. – dále jen zákon 

Vám sděluji následující informace: 

 

TERMÍN KONÁNÍ: 

 

                     pátek   23.9.2022       od 14,00 hodin – 22,00 hodin 

                     sobotu 24.9.2022       od   8,00 hodin – 14,00 hodin 
 

1. V rámci naší obce byl vytvořen jeden volební obvod. 

 

2. Zastupitelstvo obce Bílovice stanovilo pro další volební období počet členů 

       zastupitelstva na 15 členů. 

 

3. Registračním úřadem pro volební strany je, pro obec Bílovice Městský úřad Uherské Hradiště. 

 

4.  Dle zveřejnění registračního úřadu (MěÚ UH) je potřebný počet podpisů na peticích pro 

nezávislého kandidáta 78 podpisů, pro sdružení nezávislých kandidátů 136 podpisů. 

 

5. Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise (dále jen OVK) u OVK č. 1 na 8 členů, 

             u OVK č. 2 na 6 členů, a to včetně zapisovatelek. 

 

6. Volby proběhnou v naší obci ve dvou volebních okrscích: 

       volební okrsek č. 1 – Bílovice pro občany s trvalým pobytem v části obce Bílovice 

             volební okrsek č. 2 – Včelary pro občany s trvalým pobytem v části obce Včelary 

     

7. Sídlem volebního okrsku č.1 – Zasedací místnost Obecního úřadu Bílovice č.p. 70 

       Sídlem volebního okrsku č.2 – Kulturní dům Včelary č.p. 370 

 

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

republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky), jde-li o 

cizince průkazem o povolení k pobytu. 

 

9. Hlasovací lístky budou každému voliči dodány min. 3 dny před konáním voleb. Ve dnech voleb 

může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  

 

10. Přenosnou volební urnu lze objednat přímo v den voleb u okrskové volební komise v místě konání 

voleb nebo telefonicky na čísle 735 174 004. 

 

11. První zasedání členů OVK se koná v úterý 30. srpna 2022 v 15:30 hodin v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Bílovice č.p. 70 

 

12. Zapisovatelkami okrskových volebních komisí jsou jmenovány: 

              Okrsek č. 1 - Bílovice:  Ludmila Kašparovská 

              Okrsek č. 2 - Včelary:  Alžběta Hubáčková   

 

 

Bílovice 23.05.2022                                   

                                                                                                                                                                                     Petr Fusek 

                                                                                                                 starosta obce Bílovice 

 

 
VYVĚŠENO DNE: 23.05.2022           PŘEDPOKLÁDANÝ DATUM SEJMUTÍ DNE: 26.09.2022                 SEJMUTO DNE:  
 

 


