
OZNÁMENÍ 
o době a místě konání   

II. kola volby prezidenta České republiky 
 

starosta MČ Brno-Bohunice podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje 
 

 

 

II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční 
 

v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 

a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 

 
     

1. Místem konání voleb  
 

ve volebním okrsku č. 1001 je volební místnost v: ÚMČ Dlouhá 3  

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Dlouhá, Uzbecká 

ve volebním okrsku č. 1002 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Ukrajinská 

ve volebním okrsku č. 1003 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Arménská, Běloruská 

ve volebním okrsku č. 1004 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Gruzínská, Moldavská 

ve volebním okrsku č. 1005 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Lány, Spodní 2-12, Traťová 3,6,8, 

Bohunice č. ev. v jižní části MČ (oblast u potoka Leskavy) 

ve volebním okrsku č. 1006 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Rolnická, Spodní 14-18 

ve volebním okrsku č. 1007 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Amerlingova, Bohuňova, Havelkova, Sobolova, 

Spodní 20-24, Tříčtvrtní 

 

ve volebním okrsku č. 1008 je volební místnost v: ZŠ Arménská 21 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Čeňka Růžičky, Dvořiště, Elišky Přemyslovny, 

Hraničky, Humenná, Lískovecká, Nové Nivky, 

Podsedky, Souhrady, Vyhlídalova, Za Kovárnou, 

Zadní, Žlíbek 

ve volebním okrsku č. 1009 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Jihlavská 2-19, 21, Kamenice, Kejbaly, Na Pískové 

cestě, Netroufalky, Neužilova, Studentská, Vohnoutova, 

Bohunice č. ev. v severní části MČ (oblast Kejbaly) 

ve volebním okrsku č. 1010 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Jihlavská 20, 22, 27, Pod Nemocnicí 

ve volebním okrsku č. 1011 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Okrouhlá 2-28 sudá, Švermova 10-14 sudá 

ve volebním okrsku č. 1012 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Okrouhlá 1-19 lichá, Okrouhlá 30-34 sudá, Vedlejší 

ve volebním okrsku č. 1013 je volební místnost v: ZŠ Vedlejší 10 

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice, ulice:  

Švermova 2-8 sudá, Švermova 1-25 lichá 

 
 

 

 

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, platným 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).  

3. Voliči obdrží hlasovací lístky pro II. kolo ve dnech volby prezidenta ve volební místnosti. 

4. Volební místnosti ve volebních okrscích 1001 – 1007 se nacházejí v patře, volební místnosti ve volebních okrscích 1008 – 1013 jsou umístěny v přízemí. 
 

 
 
 
 
V Brně dne 18.01.2023 Ing. Antonín Crha, v.r. 
 starosta MČ Brno-Bohunice  


