
OBECNÍ  ÚŘAD  DĚTŘICHOV 

  U  MORAVSKÉ  TŘEBOVÉ 
Dětřichov u Moravské Třebové 82, 571 01 Moravská Třebová 

Bankovní spojení: KB, a.s. Svitavy, č.ú. 31220591/0100, IČO: 00579491, DIČ: CZ00579491 

tel.: 704 790 531, e-mail: obec@detrichovumt.cz 

http://www.detrichovumt.cz/ 

 

Úřední hodiny: pondělí 16
00

 - 18
00

 

 

Tel.: starosta: 607 020 707      účetní: 732 588 810 

 
Oznámení voličům o době a místu konání voleb  

do zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové 
ve dnech 23. a 24. září 2022 

 

 
V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 
 

i n f o r m u j i   v o l i č e , 
 

že volby do zastupitelstva obce Dětřichov u Moravské Třebové se uskuteční  

 
v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin 

a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 
 
 
Místem konání voleb  

• ve volebním okrsku č. 1  

je volební místnost se sídlem: Dětřichov u Moravské Třebové 82 (zasedací místnost OÚ) 

pro voliče s pobytem v obci Dětřichov u Moravské Třebové. 
 
Volební místnost nemá bezbariérový přístup. Volič může ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, požádat obecní úřad, telefon 704 790 531, a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, 
telefon 704 790 531, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 
  
Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a 
státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.  
 
Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání 
jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o 
povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky 
anebo osvědčením o registraci (nový doklad osvědčující přechodný pobyt na území České 
republiky). 
 
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 20. září 2022, ve dnech 
voleb voliči mohou tyto na vyžádání obdržet přímo ve volební místnosti. 
 
 
V Dětřichově u M.T. dne 05.09.2022  
 
                         
                                                                               …………………………………… 
              Lubomír Kozlovský 
                                                                                             starosta obce 

 

http://www.detrichovumt.cz/

