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                                          				                                          				Konice 4. září 2017

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků  
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Ve smyslu ust. § 14c  písm. f)  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra               č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“)
o z n a m u j i, 

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve městě Konici se uskuteční v šesti volebních okrscích: 

1) volební okrsek č. 1 – Konice: sídlo volebního okrsku je Konice, ul. Kostelní č. 46 (zámek). Do území volebního okrsku patří v Konici ulice: Husova, Zahradní, Komenského, Za nádražím, Na Příhonech, Sportovní, Jiráskova, Bídov, Kružíkova, Radošovec, Vápenice, Podladínský mlýn a  místní část Ladín.
2) volební okrsek č. 2 – Konice: sídlo volebního okrsku je Konice, ul. Kostelní č. 46 (zámek). Do území volebního okrsku patří v Konici ulice: Vyšehrad, Cihelna I, Cihelna II, Vrchlického, Hřbitovní, Zádvoří, Švehlova, Smetanova, Karafiátova, Staré Město, E. Beneše, Vodní, Tyršova, 9. května, Ovčírna, Chmelnice, Kostelní, Pod Cihelnou, Nad Šafranicí, Masarykovo náměstí  a Březský vrch. 
 3)  volební okrsek č. 3 - Nová Dědina:  sídlo volebního okrsku je v kulturním domě
     v Nové Dědině č. 33. Do území volebního okrsku patří místní část Nová Dědina.
  4) volební okrsek č. 4 - Čunín: sídlo volebního okrsku je v zasedací místnosti bývalé       školy v Čuníně.  Do území volebního okrsku patří místní část Čunín.
 5)  volební okrsek č. 5 – Runářov: sídlo volebního okrsku je v místní knihovně
      v Runářově č. 26. Do území volebního okrsku patří místní část Runářov.
  6)  volební okrsek č. 6 – Křemenec: sídlo volebního okrsku je v místní knihovně 
      v Křemenci č. 9. Do území volebního okrsku patří místní část Křemenec.
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