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Městský obvod Pardubice II                
starosta 
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 
 
 

Č.j.: 4496/2022/ÚMOII/OVV/PBo 

Počet listů: 1 

Počet příloh: 0 

Vyřizuje: Ing. Petra Bodláková 

Tel.: 466 798 629 

e-mail: petra.bodlakova@umo2.mmp.cz 

 

Datum: 6. 9. 2022 *s00bx01xlpyq* 

 

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva městského 
obvodu Pardubice II, do Zastupitelstva města Pardubic a Senátu Parlamentu 
České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 v Městském obvodě 
Pardubice II 

 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 15 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
  

i n f o r m u j i   v o l i č e, 
 
 

že volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, do Zastupitelstva města Pardubic a 
Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:  

v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto volby uskuteční: 

v pátek 30. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
v sobotu 1. října 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 
Hlasovací lístky, pro případné II. kolo voleb do Senátu, voliči obdrží přímo ve volební 
místnosti ve dnech voleb. 

 
Místem konání voleb na území Městského obvodu Pardubice II je 19 volebních okrsků, jejichž 
seznam a umístění je nedílnou součástí tohoto oznámení.  
 
Voličem pro volby do zastupitelstva obce je státní občan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním 
městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den 
voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu 
a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 
let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „volič“); do zastupitelstva městského 
obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením anebo městské části hlavního 
města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto 
městském obvodu nebo městské části.  
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Voličem pro volby do senátu je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i 
občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.  
 
Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, do Zastupitelstva 
města Pardubic a Senátu Parlamentu České republiky budou voliči dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.  
 
Hlasování do zastupitelstva obce bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem, jde-li o občana jiného členského státu EU průkazem o povolení 
k trvalému pobytu, potvrzením o přechodném pobytu na území ČR nebo osvědčením o 
registraci. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.  
 
Hlasování do senátu bude voliči umožněno poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno.  
 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Po obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se 
volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování 
umožněno. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen 
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do 
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.  
 
Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II a do Zastupitelstva 
města Pardubic se vkládají do jedné úřední obálky (šedé). Hlasovací lístek do Senátu 
Parlamentu České republiky se vkládá do úřední obálky (žluté).   
 
Hlasování pro volby do zastupitelstva obce probíhá pouze ve volebních místnostech na území 
České republiky. Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na 
voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.  
 
Hlasování pro volby do Senátu probíhá pouze ve volebních místnostech na území České 
republiky, a to ve volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny. Městský obvod 
Pardubice II je zařazen do volebního obvodu č. 43 - Pardubice. 
 
Hlasování na voličský průkaz ve volbách do Senátu  
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve 
volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož 
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na území České 
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republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na 
základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v 
kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde 
zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s 
voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po 
záznamu ze zvláštního výpisu obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
žluté barvy opatřenou úředním razítkem (ve II. kole šedé barvy).  
 
Hlasování do přenosné volební schránky  
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v 
územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.   
 
O přenosnou volební schránku si mohou voliči Městského obvodu Pardubice II požádat 
telefonicky na číslech 466 798 637 – pí. Marišlerová, nebo 466 798 629 - Ing. Bodláková.  
 
 
 
Mgr. Radek Hejný 
starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Seznam a umístění volebních okrsků 
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Seznam a umístění okrsků 

Okrsek Místo Místnost Občané bydlící v ulici a čp. 

2001 Hotelová škola - 
Cihelna 
U Josefa 118 

Přízemí 
vpravo 

Areál vodních sportů čp. 72,73,156,3E,13E,24E,222E-
226E,230E-234E 
Brozanská 28-49,67,70,76,78-82,131,132,146,148,160,46E 
Hradecká 98,147,150 
Ke Koupališti 50-66,68,74,75,158,226 
Kunětická 5-27,100-107,115,133-135,149,157,161,163,164, 
225,227,228,2679 
K Cihelně 1-4 
K Rozvodně 97,99,155 
Mezi Zahradami 121-130,137-145 
Stromová 167-169, Javorová 170-224 
1E,2E,5E,6E,8E,10E,11E,16E,18E-23E,28E,30E,39E,41E,42E,44E-
46E,50E-54E,62E-64E,66E,69E,72E-75E,81E,87E-
93E,97E,159,178E,219E-221E,227E-229E,235E 

2002 ZŠ Polabiny I 
Družstevní 305 

Dveře č. 
72 

Družstevní 101-123,305 
Fáblovka 400,402-406,408,518,520,540,547,553,559-
561,567,568,584,586,592 
Hradecká 69,536-
538,545,555,557,558,565,569,570,574,575,585,587 
Hradišťská 407,551 
Kosmonautů 186-189,321,324,515 
Mladých 158,181-184,322,325 
Ohrazenická 159,160,281,310 
Poděbradská 93,94, 588-590 
Rosická 157, Stavbařů 304 

2003 ZŠ Polabiny I 
Družstevní 305 

Dveře č. 
73 

Družstevní 138-140,455 
Chemiků 124-137,141-144 
Ohrazenická 161-163,323,498 
Rosická 145-148, Stavbařů 149-156 

2004 ZŠ Polabiny I 
Družstevní 305 

Dveře č. 
74 

Kosmonautů 164-168,190-194,399 
Mladých 177-180,185 
Ohrazenická 169-176,280 

2005 ZŠ Polabiny II 
Prodloužená 283 

dv.č. E 2 Bělehradská 286-293 
Okrajová 294-297,307-309 
Prodloužená 285, Sluneční 298-303 

2006 ZŠ Polabiny II 
Prodloužená 283 

dv.č. E 3 Bělehradská 269, 270, 271, 
Prodloužená 217-234,262-267,278,283 
Sluneční 284, Varšavská 215,216 

2007 ZŠ Polabiny II 
Prodloužená 283 

dv.č. E 8 Jiřího Tomana 276,516 
Karla Šípka 279 500,,571 
Kosmonautů 239-242 
Nová 195-198,203-210,282,306,546 
Prodloužená 277, Varšavská 211-214,235-238 

2008 ZŠ Polabiny II 
Prodloužená 283 

dv.č. E 9 Bělehradská 272,273,479,480 
Jiřího Tomana 252-256,275 
Kosmonautů 243-251,274,478 
Prodloužená 257-261 
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Okrsek Místo Místnost Občané bydlící v ulici a čp. 

2009 ZŠ Polabiny II 
Prodloužená 283 

dv.č. E 10 Bělehradská 458,513,539,548,554,576-582, 591 
Lonkova 481-494,510,512 

2010 Hotelová škola - 
Cihelna 
U Josefa 118 
 

Přízemí 
vpravo 

K Cihelně 90,562,583 
Kunětická 120 
K Rozvodně 91-96 
Stavařov 83,85-91,96-100 
Studentská 84,95,199-202,268,519,573 
U Josefa 108-119,151-154,162 

2011 ZŠ Polabiny III 
Npor. Eliáše 344 

 
dv.č. 44 

Bělehradská 311-316,379,389,542 
Družby 338-343 

2012 ZŠ Polabiny III 
Npor. Eliáše 344 

 
dv.č. 45 

Bělehradská 317-320 
Družby 334-337 
Kpt. Bartoše 330-332,563 
Npor. Eliáše 388 
Valčíkova 326-329,333 

2013 ZŠ Polabiny III 
Npor. Eliáše 344 

 
dv.č. 46 

Lonkova 459-467,469-475,535 
Na Labišti 521-534 

2014 ZŠ Polabiny III 
Npor. Eliáše 344 

 
dv.č. 49 

Gagarinova 375-378, 380-387,543,1E – 8E 
Lidická 541,549 
Lonkova 556 
Npor. Eliáše 344,572 
Odborářů 345,346 
Kpt. Bartoše 499 

2015 ZŠ Polabiny III 
Npor. Eliáše 344 

 
dv.č. 50  

Ležáků 347,352-354 
Lidická 355-374 

2016 Gymnázium 
Mozartova 449 
 

 
dv. č. 70 

Bělehradská 398 
Brožíkova 435,436,450,550,564 
Křičkova 415-423 
Legionářská 632 
Mozartova 449 
Sedláčkova 434 

2017 Gymnázium 
Mozartova 449 
 

 
dv.č. 71 

Brožíkova 427-432,437-439,441,442 
Labský palouk 497 
Sedláčkova 433,446,447,453 

2018 Gymnázium 
Mozartova 449 
 

 
dv.č. 67 

Bělehradská 451 
Brožíkova 424-426,440,443-445 
Kpt. Bartoše 409,410,452,454,457 
Labský palouk 495,496 
Ležáků 348 
Mozartova 456 
Partyzánů 349-351 

2019 Gymnázium 
Mozartova 449 
 
 

 
dv.č. 72 

Bělehradská 391-397 
Grusova 413,414,448 
Kpt. Bartoše 411,412 
Mozartova 468,476,477,566 

 


