
o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice
podle $ 29 zákona č. 49112001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

1. Volby do Zastupitelstva města Brna a Zastupitelstva městské ěástl Brno-Bohunice se uskuteční

v pátek dne o5. října 2018 od í4:oo hodin do 22:oo hodin
a

a v sobotu dne o6. říina 2018 od 8:oo hodin do í4:o0 hodin.

2. Místem konání voleb

ve votebnĺm okrsku č. íooí je volební místnost v: Úuč olouhá 3
pro Voliće bydlÍcí v MČ Brno_Bohunice, ulice:

Dlouhá' Uzbecká

ve volebním okrsku č. í oo2 je volební místnost v: Zš Arménská 2í
pro Voliče bydlícÍ v MČ Brno_Bohunice, ulice:

Ukľajinská

ve volebním okrsku ě. í oo3 je Volební mĺstnost v: ZŠ Armén ská 21
pro Voliče bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Aľménská, Běloruská

ve volebním okrsku č. íoo4 je volební místnostv: ZŠ Arménská21
pro Voliče bydlĺcĺ v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Gruzínská, Mo!davská

ve volebnĺm okrsku č. í oo5 je volební místnost v: ZŠ Arménská 2í
pro voliče bydĺícĺ v Mt Brno_Bohunice, ulice:

Lány' Spodni 2-12 sudá, Trat'ová 3,6,8,
Bohunice ě.ev. v jiŽní části MG (ouast u Leskavy)

ve votebním okrsku č. íoo6 je volební místnostv: ZŠ Arménská21
pro Voliöe bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Rolnická, Spodní 14-18

ve volebním okrsku č. í oo7 je volebnÍ místnost v: ZŠ Arménská 2ĺ
pro Voliče bydlÍcÍ v MČ Brno_Bohunice, ulice:

Amerlingova, Bohuňova, Havelkova, SoboIova,
Spodní 20-24, Tříčtvrtní

ve votebnim okrsku č. íoo8 je volebnímístnostv: ZŠ Arménská21
pro Voliöe bydlící v MČ Brno_Bohunice, ulice:

čeňka RriŽiěky, Dvořiště, Elišky Přemyslovny,
Hraničky' Humenná, Lískovecká, Nové Nivky,
Podsedky, Souhrady, Vyhlídalova, Za Kováľnou,
Zadní,Žlĺoer

ve volebním okrsku č. íoo9 je volebnímístnostV: zŠ vedlejší 1o
pro Voliöe bydlĺcí v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Jihlavská 2-19,21, Kamenice, Kejbaly' Na Pískové
cestě, Netroufalky, NeuŹilova, Studentská, Vohnoutova,
Bohunice č.ev. v severní části MČ (oblast Kejbaty)

ve volebním okrsku ě. í oí o je volební místnost V: zŠ vedlejší 1 o
pro Voliěe bydlící v MČ Brno-Bohunice, ulice:

Jihlavská 20, 22, 27, P od nemocnicí

ve volebnĺm okrsku č. í oí { je volební místnost V: zŠ Vedleiší ío
pro voliče bydlĺcĺ v MČ Brno-Bohunice, ulice:

okľouh!á 2_28 sudá, Švermova ĺ0_14 sudá

ve votebním okrsku é. 1012 je volebnímístnostV: zŠ vedtejší {o
pro Voliče bydlÍcĺ v MČ Brno_Bohunice, ulĺce:

okrouhlá 1-19 llchá' okrouhlá 30_34 sudá' Vedlejší

ve votebním okrsku ě. { o{ 3 je volebnĺ mÍstnost v: zŠ vedlejší í o
pro VoliČe bydlící v MČ Brno-Bohunĺce' ulice:

Šveľmova 2_8 sudá, Švermova 1_25 tichá

3. Voliči bude umoŽněno hlasování poté, kdy prokáŽe svoji totoŽnost a státní občanství Öeské republiky, popřípadé státní obćanství státu' jehoŽ občané
jsou oprávněni volit na území teské republiky.

4' Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič můŽe obdrŽet hlasovací lĺstky i ve volebnĺ místnosti.

Poznámka:
NenÍ-li výslovně uvedeno jinak, jsou v intervalu orientačních čísel (např. 18_40) zahrnuty i všechny modifikace (např. 'l 8_40a' b' c)

V Brně dne 20.08.2018
Ma-ĺű

lng' Antonín Crha 
qĺ

starosta MČ Brno-Bohunice


