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• Usnesení  č. 4/2013 z řádného jednání Zastupitelstva obce  
konaného  dne 5. zá ří 2013 : 

 

Zastupitelstvo obce bere na v ědomí : 
• Komplikaci při zakrývání výpustě u Tulisových ve Věcově – nemohou sami zajistit. 

Bude ještě jednáno o jiném způsobu zajištění 
• Podání poptávky na zakázku – oprava  požární nádrže ve Věcově 
• Výhledově opravu místní komunikace Zítkovi – po restauraci Věcov, úsek Librovi            

č.p. 19 –  p. Fuchsa S. (bytovky) 
• Zařazení výdejny ZŠ Věcov do sítě škol MŠMT 
• Pololetní účetní uzávěrku p.o.  ZŠ a MŠ Věcov k 30.6.2013 
• Nabídku od firmy Malované mapy Zlín. Jednat o lepší nabídce 
• Průběh jednání mezi obcí Věcov a COOP Spotřební družstvo Jednota Velké Meziříčí 

ohledně ekonomiky provozu obchodu v  Roženeckých Pasekách 
• Úpravu dopravních spojů na lince autobusu Míchov – Bystřice nad Pernštejnem. 

Večerní nedělní spoj Míchov – Bystřice n. P. 
• Nabídku burzovního prodeje elektrické energie a plynu od p. Dobiáše – svazek obcí 

mikroregionu Novoměstsko a zapojení se do této nabídky 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje:    
• Vyhlášení záměru obce č. 5/2013  - prodej pozemku část 157/1 v k.ú. Odranec cca 

250 m2 á 10 Kč/m2 
• Vyhlášení záměru obce č. 6/2013 – prodej části pozemku v k.ú. Míchov p.č. část 

493/1 v EN cca 150 m2 á 20 Kč/m2 
• Darovací smlouvu s  p. Walkerovou, Praha-Libeň – darování 600 kg kamene 

z Koníkova a přijetí finančního daru od p. Walkerové jako příspěvek na školu 
• Kupní smlouvu s p. Mgr. Libuší Královou na odkup 18 ks knih MÍCHOV – Libuše 

Králová 2013 á 400 Kč/ks – celkem 7 200,- Kč 
• Opravu MK ve Věcově dle CN firmy Colas – dva  úseky za  850 000,- Kč  – úsek 

Machovi – Zobačovi s otočkou u Havlíčkových (tzv.  Panská) 
• Nákup a umístění dopravních zrcadel v Odranci, Roženeckých Pasekách                            

a Jimramovských  Pavlovicích dle požadavků z  OV 
• Nákup materiálu na opravu obecního kanálu u ovčína za Kadeřávkovi ve Věcově – 

materiál poskytne obec  - cca 20 000,- Kč,  práci realizuje farma Kadeřávek 
• Území studii Věcov pod hřištěm – 4 stavby RD a odkup pozemků za účelem 

zbudování přístupové komunikace a prodloužení sítí od p. MVDr. M. Dobrovolné                
a manželů Kadeřávkových 

• Zabezpečení výpustě u Tulisových zábradlím a lehkým mobilním roštem – předejití 
možným úrazům 

• Nákup nové tiskárny na OÚ Věcov v hodnotě cca 8 050,- Kč 

I N F O R M A C E     O B E C N Í H O     Ú Ř A D U 
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• Nákup dvou skříní na OÚ za cca 20 000,- Kč, výměnu dveří na OÚ (zasunovací)                
do cca 15 000,- Kč 

• Smlouvu z POVV č. ZZ00507.030 na výměnu oken v MŠ Roženecké Paseky v částce 
109 000,- Kč +  podíl obce 196 805,- Kč 

• Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2013 dle přílohy 
• Směrnici VZ/012013 o postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

s účinností od 1.1.21014 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
• Starostovi zajistit schůzku s občany v Odranci a vysvětlit pomalý postup při budování 

veřejného vodovodu 
• Starostovi vyvolat jednání s p. Dobiášem  - plyn + elektrická energie 
 

• Stočné ve Věcově   
 

Vážení občané,  
v obci Věcov se vedle vodného (platba za odebranou pitnou vodu z veřejného vodovodu) 
platí i stočné (platba za vypouštění odpadní vody). Vzhledem k tomu, že v obci je více 
zdrojů na čerpání pitné nebo užitkové vody, než jen veřejný vodovod, je stočné 
stanoveno dle vyhlášky  č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Mze  č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu. Toto stočné se vypočítává na základě údajů uvedených v „Paušálním listě pro 
výpočet stočného“. Od roku 2013 se pozměnily některé  ukazatele pro výpočet a z tohoto 
důvodu je nutné vyplnit nové formuláře.  
Tyto  formulá ře  jsou  p řipraveny  pro všechny ob čany a chalupá ře  z Věcova             
a jejich vypln ění je pro výpo čet sto čného nezbytn ě nutné! Dostavte se prosím  
do konce října v ú řední dob ě (středa od 15:00 do 17:00 hod.) k jejich 
vypln ění!!!  Jiný termín je nutný si domluvit telefonicky –  tel. 566 562 821.  

 

Pozn.: asi jste zaregistrovali, že se v letošním roce částka za stočné poněkud zvýšila                  
(i za vodné). Toto zvýšení je způsobeno odpisy majetku (vodovodu a kanalizace), které 
musíme od letošního roku účtovat. Tyto odpisy jsou dané zákonem. Pokud bychom 
neodepisovali, tak by vodné i stočné bylo nižší než v předchozím roce. Po zvýšení sazby 
DPH v roce 2012 je toto zvýšení sazby vodného a stočného snad poslední výraznější 
zvýšení ceny pitné vody a vody vypouštěné.      
Informace o kvalitě vody: podle posledního vzorkování pitné vody je ve všech třech 
našich veřejných vodovodech (Věcov, Míchov, Roženecké Paseky) voda pitná a splňuje       
i nároky na vodu pro kojence. V letošním roce je zatím vody dostatek. 

Zdeněk Vraspír 
starosta obce 

• Žádáme majitele rekrea čních objekt ů, aby do 20.12.2013 nahlásili na obecní 
úřad stav vodom ěru! – tel. 566 562 821 

 

 
• Připomínáme, že 20. října se koná zájezd na oblíbené dýňové slavnosti 

v zahradnictví v Šebrov ě s pestrou nabídkou podzimních aranžmá. Znovu se 
můžete těšit  na vyřezávání dýní,  pestrý program pro děti a na ochutnávku dýňových 
specialit 

 
• Slavnostní zahájení vánoční výstavy  se koná v neděli 1. prosince – zájemci o prodej 

se mohou hlásit již nyní   

Č E S K Ý   S V A Z    Ž E N 
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 Oslava výro čí 650 let od první písemné zmínky o obci Míchov 

V sobotu 10. srpna se v Míchově uskutečnila oslava výročí 650 let od první písemné 

zmínky o obci. Od dopoledních hodin mohli obyvatelé a návštěvníci zhlédnout volně přístupnou 

výstavu fotografií paní Králové a zakoupit si almanach. Odpolední program na výletišti zahájil 

předseda osadního výboru v Míchově pan Josef Sedláček, následoval projev starosty obce. 

Paní Věra Ďurovcová přivítala nejstarší rodáky z Míchova a předala jim drobné dárečky.                         

Paní Dana Kašová uvedla kulturní program. Vystoupil taneční kroužek Beseda z Poličky                  

a dětská skupina Poupata z Jimramova.  Následovala taneční zábava se skupinou Pikardi. 

Velké poděkování patří pořadatelům a všem občanům, kteří se podíleli na přípravách  

a zdárném průběhu oslavy.  

                                                                                                                Kateřina Havlová 

 

 

 
 
 
 
 
 

V Ý R O Č Í    M Í CH O V 
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 INFORMACE – POŠTA VĚCOV 
 

Jak jsme již informovali, od 1.7. 2013 došlo ke změně ukládací pošty pro místní části 
Věcova – nyní  se zásilky ukládají na poště ve Věcově. 
 
 

Adresní pošta pro obec Věcov je stále  592 44  Věcov   (Pan X.Y., 59244 Věcov 99) 
 
 

Adresní pošta pro obce Jimramovské Pavlovice, Roženecké Paseky, Koníkov, Míchov                      
a Odranec je stále  592 42   Jimramov  (Pan Y.X., Míchov 99, 59242 Jimramov) 
 
ale  

Pokud nechcete ukládat poštu do Věcova, ale na jinou, vám bližší poštu, je nutné si 
požádat pomocí předepsaného tiskopisu o změnu ukládací pošty. (www.ceskaposta.cz – 
Dokumenty ke stažení: Žádost – opatření adresáta (9. bod). 
 
 

Od  1.10.2013 bude na pošt ě ve Věcově zavedena zkušební pracovní doba: 
 

 
PONDĚLÍ 

 
8:00 – 9:30 

 
13:30 – 16:30 

 
ÚTERÝ 

 
ZAVŘENO 

 
13:30 – 15:00 

 
STŘEDA 

 
8:00 – 9:30 

 
13:30 – 16:30 

 
ČTVRTEK 

 
ZAVŘENO 

 
13:30 – 15:00 

 
PÁTEK 

 
8:00 – 9:30 

 
13:30 – 15:00 

 
Pokud bude provozní doba vyhovovat, od 1.11.2013 bude stanovena oficiálně. 
 

Se všemi úkony poskytovanými na poště je možno se obrátit i na poštovní doručovatelky  přímo  
ve vaší obci (podání doporučeného dopisu, balíku, nákup cenin, pohledů, přání apod.). 
 
 

 
Školy oživly, zase začal nový rok práce. Základní škola a mateřská škola Věcov                    

na Novoměstsku připravila almanach, který shrnuje historii tamního školství. Paní ředitelka    
Mgr. Miroslava Prudká k jeho sestavení využila početné kroniky, další dokumenty i dostupnou 
literaturu. První obsahová kapitola, nazvaná Z historie, připomíná počátky a vývoj zdejší výuky 
před vznikem stávající budovy. Dlouho zde pak paralelně existovaly školy dvě. Objekt dnešní 
jediné školy vznikl před sto a třiceti roky: Dítky uvedeny do nové budovy 31. XII. 1883. 
V almanachu jsou jmenovitě vzpomenuti snad všichni pedagogičtí pracovníci, také ale ostatní 
pracovníci a zaměstnanci školy. Je to mnoho jmen těch, kdo se zasloužili o kus smysluplného 
dětství děvčat a chlapců z Věcova i z některých jeho nevelkých dnešních místních částí, 
Koníkova, Míchova a Roženeckých Pasek. Oprávněně dlouhý je v almanachu výčet péče                   
o objekt a prostředky k vyučování. Obec v minulosti i v současnosti  o školu dbala. Památné pro 
místní jsou seznamy odcházejících žáků, zveřejněné plynule od června roku 1959. Mile 
v almanachu působí několik žákovských výtvarných prací.  

Míchov si připomněl 650. výročí nejstarší zprávy vydáním almanachu převážně 
vzpomínkového. K němu se mi vyjadřuje obtížněji. Přál jsem si už v r. 1963 věnovat 
zakulacenému výročí obce, odkud vyšli moji pradědové, její dějiny. Okolnosti tomu ale 

P O Š T A      V Ě C O V 
 

NOVÉ  PUBLIKACE   O  V ĚCOVĚ  VYDANÉ  ROKU  2013          
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nenahrály. O to víc jsem chtěl být této dnešní místní části Věcova platný letos a shromažďoval 
proto po celé půlstoletí podklady ze starší historie. S manželkou Martou jsme dostali možnost 
sestavit objemnou soubornou knihu pro spojený Věcov, kterou obec vydala vloni, když měl 
výročí. Je tam mnohé o jednotlivých částech. Přesto jsem si všelicos o Míchově odkládal. 
Seznámení s novoměstskou paní Líbou Královou nabízelo symbiózu. Soustřeďovala fotky 
domů a lidí a informace o Míchově ve 20. století, částečně i v tom předcházejícím. Škoda,               
že nedošlo k vzájemné spolupráci. Po knize o celém Věcově mohla vyjít  za únosný peníz také 
poctivá celková publikace o dávné i nedávné minulosti Míchova, v níž by milé vzpomínky též 
našly místo. Že bych se měl chystat ještě  na 700. výročí? 

Výročí věcovské školy přivedlo ke čtenářům také paměti Václava Mičína, jednoho z jejích 
ředitelů. Uzavřel je: „Věcov, září 1976“. Zemřel za pět a půl roku poté. Vzpomínky obětavě 
přepsala Eva Mičínová, dcera autorova synovce. Doslov napsal autorův bratr Hynek Mičín. 
Kapitoly pamětí nejsou řazeny přísně chronologicky. Vznikaly zřejmě na základě silných 
podnětů, některými z nich byla smrt těch nejbližších. Autor pamětí připomíná rodinu, v níž 
vyrůstal, a rodinu, v níž žil. Ze vzpomínek i z psaní nejspíš čerpal sílu ve dnech, které zdaleka 
nepřinášely jen radost.  Václav Mičín byl člověk dělný, pravý Horák, který chce být platný a když 
už něco dělá, věnuje tomu všechnu energii. Věcně, přesto výmluvně, popisuje okolnosti svého 
mládí a studií, místa , kde jako kantor působil. Žil svou dobu, jiná mu nebyla vyměřena, a chtěl, 
aby byla vstřícná k jeho žáčkům. Když Václav Mičín přišel do Odrance,  další dnešní části 
Věcova, pilně usiloval o zlepšení tamní tehdejší školy. Pak se naplno věnoval Věcovu. Starší 
generace zvlášť rády vzpomínají   na jeho muzicírování v místní kapele. 

Málonákladové publikace, cenné svědectví doby, by měly najít svoje místo  i ve státním 
okresním archivu, a třeba i v těch vyšších. 

PhDr. Jiří Bartoň   
Redakčně upraveno  

 
MĚŘENÍ RADONU  

Státní ústav radiační ochrany opět 
nabízí bezplatné měření radonu v bytových 
objektech. V zimním období (říjen – březen) 
trvá toto měření dva měsíce, jinak celý rok. 
Vše probíhá korespondenčním způsobem.  
Na radon by se nemělo zapomenout např. 
při rekonstrukci domu. Zejména při výměně 
oken a zateplování objektu je důležité 
zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, aby 
nedocházelo ke kumulaci radonu v objektu. 
Přestavba může být také vhodnou 
příležitostí k provedení technických 
opatření, pokud je koncentrace radonu v 
domě příliš vysoká. Případná protiradonová opatření jsou zatím stále dotována – u bytových 
objektů do výše 150 000,- Kč, u ostatních objektů do výše 1,5 mil. Kč. V případě, že 
dlouhodobé měření potvrdilo, že je průměrná koncentrace radonu ve všech obytných 
místnostech vyšší než 1000 Bq/m3 a k Vašemu domu bylo vydáno povolení ke stavbě před               
28. 2. 1991, můžete si požádat o státní příspěvek na ozdravení objektu.  

Vaše požadavky na detektory směrujte přímo na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., 
Piletická 57, 50003 Hradec Králové 3, e-mail: dana.hladikova@suro.cz, tel. 498 652 713, který 
distribuci detektorů poštou zabezpečuje.   

Bližší informace si můžete vyžádat na obecním úřadě ve Věcově (letáček, průvodní 
dopis,  dotazník k žádosti) nebo jsou ke sažení na stránkách obce.  
 
http://www.radonovyprogram.cz                        http://www.suro.cz/cz 
 

M Ě Ř E N Í    R A D O N U 
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• Zahájení školního roku v základní škole 
Začátkem měsíce září jsme se sešli  na slavnostním zahájení školního roku společně 

s panem starostou Zdeňkem Vraspírem, žáky, rodiči prvňáčků a paní učitelkami. Pro prvňáčky 
to byl první školní den z mnoha dalších, které je čekají - s novými spolužáky, v novém prostředí. 
Nově jsme uvítali tyto žáky: Daniel Havlí ček - Rož.Paseky, Zdeněk Havlí ček - Věcov, 
Kristýna Korbá řová  - Jimr.Pavlovice, Štěpán Lamplot - Odranec, Vendula Lamplotová  -  
Odranec,  Nela Zobačová  - Rož.Paseky. 
V letošním školním roce bude naši školu navštěvovat 21 žáků. 
Složení žactva  

Vesnice 1. ro č. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem chlapci  děvčata 
Jim. Pavl. 1   1  2 1 1 
Odranec 2 1  1 1 5 2 3 
Rož. Paseky 2  1  2 5 2 3 
Věcov 1 3 3  2 9 8 1 
Celkem 6 4 4 2 5 21 13 8 

Ve škole vyučují  I. skupinu 1. a 5. ročník – Mgr. Miroslava Prudká, II. skupinu  - 2. 3. a 4. ročník 
-  Mgr. Gabriela Havlíčková. 
Družinu vede  p. Renata Ondrůchová, školnicí je p. Zdeňka Vítková. 
V měsíci září pokračoval projekt hrazený z prostředků EU – peníze školám . Díky tomuto 
projektu jsme mohli naši školu vybavit nejmodernější počítačovou technikou – 10 žákovských 
počítačů, 1 učitelský počítač, 2 notebooky, 2 interaktivní tabule, 2 multifunkční zařízení. Žáci 
využívají této techniky před vyučováním i v hodinách, kdy pomocí speciálních programů nebo 
digitálních učebních materiálů procvičují probírané učivo. To je sestaveno tak, aby jej mohli 
procvičovat i žáci 1.ročníku, i když ještě neumí číst a psát. 
Nově jsme vybavili i naši družinu - nové stolky a židličky jsou zářivě barevné, umožňují 
seskupení žáků do skupin a ne do dvojic, v učebnách jsou nové koberce. Postupně  došlo 
k obnovení veškerého nábytku ( nejstarší stoly pamatovaly pana uč. Mičína, skříňky zase 
dnešní rodiče žáků ještě ze svých školních let). Díky zřizovateli a aktivním rodičům se pyšníme 
moderním vybavením, které nám můžou závidět i městské školy. 

M.Prudká, řed. školy 
 

• Zahájení  školního roku v mate řské  škole  
Mateřská škola na Roženeckých Pasekách zahájila letošní školní rok 2013-2014 v nově 

opravených prostorech. Po dobu uzavření provozu o letních prázdninách se v ní pilně 
pracovalo. Došlo k výměně oken – konečně nám přestaly poletovat záclony, k výměně zářivek – 
staré už nás svým hučením značně rušily a někdy  i přehlušily, k výměně a opravě dveří –              
ty už opravdu nevyhovovaly. Dále se k  užívání MŠ  opravila poslední místnost, která                          
už to potřebovala. Jedná se o místnost za šatnami dětí. Věřím, že ti, kdo MŠ navštěvují 
pravidelně, zaznamenali změny, kterými naše školka nejen letos, ale i v minulém roce prošla.  
Všechno by se ale nemohlo uskutečnit, pokud bychom se nemohli spolehnout  na pomoc 
zřizovatele  - obec Věcov. Chtěla bych proto touto cestou poděkovat panu starostovi za vyřízení 
financí, jejichž získání není vůbec lehkou záležitostí. 

Další poděkování patří všem obecním zaměstnancům, kteří se nemalou měrou zasloužili          
o to, že děti  i zaměstnanci mohli 2. září přijít do školky. 

Naši  MŠ navštěvuje 25 dětí, z toho 14 děvčat. Máme dvě integrované děti, jedno 
s asistentkou – paní Renatou Ondrůchovou. Složení zaměstnanců  se nezměnilo. V MŠ pracují: 
Ilona Hanáková, Dagmar Kulková a Marie Prudká. 

Všem, dětem i zaměstnancům, bych chtěla popřát, aby se jim v naší mateřské škole líbilo           
a příjemně, v pohodě prožili nadcházející školní rok. 

     Ilona Hanáková, ved. učitelka 
 

Z Á K L A D N Í     A     M A T E Ř S K Á     Š K O L A 
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Zemědělské družstvo VRCHY  ve Věcově 

oznamuje, že v letošním roce nebude  

probíhat ruční sběr naturálních brambor.   

Brambory  se budou vybírat kombajnem, 

poté  se budou vydávat v areálu 

zemědělského družstva – termín bude 

včas upřesněn. 

 

  
 

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a seznámit Vás s novými webovými stránkami 
zaměřenými na seniory: název webových stránek je www.moudrysenior.cz .  Samotný web              
je zaměřen na generaci seniorů a chce napomáhat generaci 55+ v jednodušším přechodu              
z produktivního věku do let seniorských. Jedná se o projekt, který věnuje hlavní důraz                
na 5 oblastí, které jsou nosným programem celého projektu. Největší důraz je zcela 
pochopitelně kladen na oblast zdravotnictví , ve kterém se budeme věnovat zejména 
problematice stárnutí a s tím souvisejících nemocí. Neméně důležitou otázkou bude                        
i prevence těchto chorob s návody jak si co nejdéle udržet dobré zdraví. V této oblasti se 
budeme věnovat nejen fyzickému, ale i duševnímu  zdraví. Další oblastí, kterou považujeme za 
velmi důležitou je oblast právních rad , návodů, kterými chceme ochránit nejzranitelnější 
skupinu obyvatelstva. Budeme zde upozorňovat na nové právní úpravy,  které budou mít dopad 
na seniorskou populaci a dále budeme zveřejňovat rady jak postupovat v jednotlivých otázkách 
v běžném životě seniorů. Neméně důležitou oblastí, kterou budeme velmi důsledně sledovat je 
oblast financí . Zde si bereme za cíl věnovat se zvyšování finanční gramotnosti lidí                           
v seniorském věku. Budeme důsledně upozorňovat na "nekalé praktiky" řady prodejců, kteří se 
neoprávněně obohacují na úkor seniorů. Ve spolupráci s finančními odborníky chceme 
seniorům poskytnout návody jak nejlépe hospodařit se svými finančními prostředky, jak se 
dobře zabezpečit ve stáří. V této části se budeme věnovat i oblasti pojišťovnictví jak správně      
a účelně ochránit svůj majetek za  rozumně vynaložené finanční prostředky.Další hlavní částí 
webového projektu je oblast zaměřená na aktivní život  lidí v seniorském věku. Zde se budeme 
věnovat zejména kultuře ve které se chceme zaměřit  na akce vhodné a zajímavé pro tuto 
věkovou skupinu. Tato oblast bude rozčleněna podle akcí v jednotlivých krajích České republiky 
a pravidelně doplňována o nové kulturní akce. V této oblasti spolupracujeme s významnými 
historiky, umělci a cestovateli, kteří mají této věkové skupině co nabídnout. Dále se zde 
budeme zaměřovat i na oblast  cestování, kde chceme aktivním seniorům nabídnout tipy                
na výlety, dovolené a sami je v budoucnu organizovat. Rádi zde budeme sdílet příběhy a tipy 
našich čtenářů. Součástí tohoto webu je i fórum , kde si budou lidé moci sdělovat své zážitky, 
případně komentovat jimi zvolená témata a v neposlední řadě i navazovat nová přátelství. Další 
oblastí, která slouží spíše k odpočinku je sekce receptů, kde budeme čerpat z receptů                     
od našich čtenářů, lékařů i jiných odborníků na zdravou výživu a životní styl.                                               

 
  

P R O    S E N I O R Y 
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Volby do Poslanecké sn ěmovny Parlamentu České republiky  se konají ve dvou dnech        

25.  a 26. října 2013 – pátek a sobota: hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin                
a v sobotu  od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

Prokázání totožnosti a státního ob čanství – volič  po příchodu do volební místnosti prokáže 
okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.  Je tedy nezbytné, aby volič 
měl u sebe potřebné doklady. 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voli čským pr ůkazem , je povinen tento průkaz 
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu            
ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, 
úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň 
hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil. V pátek             
18. října 2013 končí lhůta pro doručení žádosti o voličský průkaz v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem voliče. Ve středu 23. října 2013 končí lhůta pro osobní předání žádosti o vydání 
voličského průkazu. 

Úprava hlasovacího lístku – po  obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto 
prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží 
do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl 
hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. 
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidát ů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na 
posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední 
obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho 
patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. 

Způsob hlasování – po  opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič 
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro 
tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,  a hlasovací lístek  za něho upravit, vložit 
do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit  do volební schránky. 

Hlasování do p řenosné volební schránky – volič  může požádat ze závažných (zejména 
zdravotních) důvodů obecní úřad 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 zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.  

 
Místa konání voleb v jednotlivých obcích:  
 

Volební  okrsek č. 1. – Jimr. Pavlovice –  budova  lihovaru v Jimramovských Pavlovicích 
čp. 14 – klubovna,  592 42  Jimramov 
Volební okrsek č. 2 – Míchov  – obecní  d ům v Míchov ě čp. 21 - klubovna/prodejna  
(Kovárna),  592 42  Jimramov 
Volební okrsek č. 3. – Věcov  – Základní škola ve V ěcově čp. 66 – jídelna, 592 44  V ěcov       
Volební okrsek č. 4 – Odranec + Koníkov  – kulturní d ům Odranec čp. 6 – klubovna,             
592 42  Jimramov 
Volební okrsek č. 5 – Rož. Paseky  – kulturní d ům Roženecké  Paseky čp.1., I. patro- 
klubovna,  592 42  Jimramov 
 

Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová  

V O L B Y   D O   P O S L A N E C K É   S N Ě M O V N Y 


