
 STRANA  9 TN - LEDEN 2023   Volební vyhláška

36. Ra erovice  kulturní d m 

37. Pocoucov  kulturní d m 

38. Ptá ov  kulturní d m 

39. Slavice  kulturní d m 

 
3. Voli i bude umožn no hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob anství eské republiky  platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem eské republiky anebo cestovním pr kazem nebo platným ob anským pr kazem. 
Neprokáže-li voli  svou totožnost a státní ob anství eské republiky, nebude mu hlasování umožn no. 

4. Voli i budou dodány nejpozd ji 3 dny p ede dnem konání volby hlasovací lístky. Ve dnech voleb m že voli  obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Voli i nebude umožn no hlasování, pokud nevstoupí do prostoru ur eného pro vložení hlasovacího lístku do ú ední obálky. 
6. Voli  m že požádat  ze závažných, zejména  zdravotních nebo rodinných,  d vod  M stský ú ad v T ebí i  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 z ízena. 

7. Podle § 54 zákona o volb  prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpolovi ní v tšinu z 
celkového po tu platných hlas  oprávn ných voli , kte í se voleb zú astnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 
citovaného zákona v p ípad , že žádný z kandidát  nezíská po et hlas  pot ebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo 
vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dn  po za átku prvního kola volby prezidenta. O p ípadném konání 
druhého kola volby prezidenta budou voli i po skon ení prvního kola volby prezidenta informováni zve ejn ním nové 
informace na ú ední desce M stského ú adu T ebí . 
(P ípadné II. kolo volby prezidenta eské republiky se uskute ní: 
v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
v sobotu dne 28. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin). 

   
T ebí  12. prosince 2022                        
 
 
 
 
Mgr. Pavel Pacal v.r. 
starosta m sta  
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20. eloudova, Hartmannova St ední škola stavební, 
Kubišova 1214/9 

21. Kubišova, Na Hv zd ,  Okrajová, Spojovací, Znojemská (od Kosmákovy) St ední škola stavební,  
Kubišova 1214/9 

22. B ezinova, Hálkova, Hrotovická, Kosmákova, Mrštíkova, Nerudova, Pr myslová,  Riegrova, 
Sedlákova, Stavební, Úvoz, Va kovo nám., Znojemská (po Kosmákovu) 

Stavební bytové družstvo,  
Nerudova 1190/3 

23. 

9. kv tna, Blahoslavova, Havlí kovo náb ., Horní, L. Pokorného, Nad Zámkem, Na Kope ku, 
Na Úbo í, Na Vyhlídce, Na Výsluní, nám. Rabína Ingbera,  Opušt ná,  Pod Nivou, Pod 
Podloubím, Pod Zámkem, Pomezní, Skalní, Stará, Stinná, Strmá, Subakova, Tiché nám., 
Týnská  (po Han lovu), U Barborky, Úzká, V Mezírce, Zadní, Zámek, Žerotínovo nám. 

MKS, Informa ní a turistické centrum, 
Zámek 1 

24. Ant. Dvo áka, Bed icha Smetany, Dukelská, Han lova, Hilbertova, Hrádek, Krátká, Lu ní, 
Palackého, Sokolovská, Týnská (od Han lovy), U Kuchy ky, Zahradní Základní škola, Týnská 821/8 

25. 
Dr. Suzy, Jasanová, Javorová, Kaštanová, Lesní, Lípová, Na Kocand , Ra erovická (bez . 
920, 945-950, 1068, 1158),  U Ob rky, Za Plovárnou, Zámecká, ZK Pod Kuchy kou, ZK Za 
Plovárnou 

Centrum bez hranic, o.p.s.,  
U Ob rky 953/7  

26. 
Bažantnice, Divišova, Horácká, Kmochova, K Sokolí, Na P íkopech, Nová, P ibyslavická, 
Ra erovická (920, 945-950, 1068, 1158), Slunná, Tylova, U Kaple, Žižkova, ZK Pod Borovím,  
ZK Poušov I., ZK Poušov II., ZK Poušov III., ZK U Zámiše I., ZK U Zámiše II. 

VOŠ a St ední škola veterinární, 
zem d lská a zdravotnická, 
Žižkova 505 

27. Budíkovická, Jar. Ježka, Jind ichova, Josefa Suka, Koutkova, Lavického, M. Horákové,  Na 
Klinkách, Na Nivkách, Palachova, Táborská (bez . 418, 419), Uli ného 

D m s pe ovatelskou službou, Koutkova 
213 

28. 

Alšova, Bartuškova (rod. domky), Bisattova, Bohun ina, Doleželova, Dvorského, Esperantist , 
Hlavinkova, Holasova, Kanciborek, Klimentova, Kollárova, Krají kova, K ižíkova, Mánesova, 
Na Strži, Na Špitálce, Nad Lesem, Pražská, Revolu ní . 833, Rypá kova, Sucheniova, U 
K íže, U V trníku, Van urova, Zav elova, ZK Poušov u elektrárny, ZK P emysl II. 

Základní škola, Bartuškova 700/20 

29. Bartuškova (mimo RD), D lnické nám., Lidická, Spojenc  (617-620, 641-644)  Základní škola, Bartuškova 700/20 

30. 
Budischowského, Horova, Chel ického, Revolu ní (mimo 833), ípovská, Seifertova, Spojenc  
(bez 617-620, 641-644), Tomáše Bati, Záme ek, ZK Jan Žižka, ZK Nad Janovým mlýnem, ZK 
P emysl I., ZK Záme ek Borovina 

Základní škola, Bartuškova 700/20 

31. Erbenova, Fibichova, Hájenky, Koželužská, Okružní, V Lou kách, Vrchlického M stská knihovna Borovina,  
Okružní 963/5 

32. Zahrani ního odboje Denní centrum Barevný sv t, o.p.s,  
Okružní 962/13 

33. ípov, ZK Borovina Pod Tratí Autoservis Kova ík,  ípov 45 

34. Budíkovice  kulturní d m 

35. Sokolí místnost SDH 

36. Ra erovice  kulturní d m 

37. Pocoucov  kulturní d m 

38. Ptá ov  kulturní d m 

39. Slavice  kulturní d m 
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