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Volby 
do zastupitelstev 

obcí

Věřím, že volební kampaň všech kandidujících stran a subjektů bude pozitivní, plná dobrých 
nápadů a korektní. Tyto volby jsou Vašim konkrétním rozhodováním o Svinovu. Přeji nám všem 
co nejvíce odevzdaných voličských lístků a šťastnou ruku při výběru reprezentace Svinova na další 
čtyři roky.

Ing. Helena Wieluchová
starostka
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Kdo může volit?

Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního 
občana České republiky nebo o státního občana členského státu Evropské unie, 
pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Volič prokazuje ve volební 
místnosti svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, 
občané z jiného členského státu průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou 
totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič může ze závažných 
důvodů, zejména zdravotních požádat na radnici na tel. čísle 599 421 036 a ve dnech 
voleb svou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
např. v místě trvalého pobytu.

Hlasovací lístky budou dodány voličům do schránek nejpozději 3 dny před konáním 
voleb, k dispozici budou i ve volebních místnostech. Protože se konají volby do dvou 
zastupitelstev – Městského obvodu Svinov a do zastupitelstva města Ostravy, budou 
voličům dodány dva hlasovací lístky.

Jak volit?

V komunálních volbách má každý volič tolik hlasů, kolik se volí zastupitelů. Pro 
volby do zastupitelstva města Ostravy má tedy 55 hlasů, do zastupitelstva 
městského obvodu Svinov disponuje 17 hlasy. Hlasování probíhá tzv. 
křížkováním. V komunálních volbách může volič:

•	 označit křížkem jednu volební stranu (v tomto případě volební strana získává plný 
počet hlasů)

•	 označit křížkem jména kandidátů z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik 
kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno (v tomto případě získává každý 
označený kandidát jeden hlas)

•	 lze kombinovat oba způsoby, křížkem označit jednu volební stranu a jednotlivé 
kandidáty z libovolných volebních stran. Křížků může být celkem tolik, jaký je 
počet zastupitelů (v tomto   případě získává platný hlas, každý označený kandidát a 
zakřížkovaná volební strana získává podle pořadí na hlasovacím lístku pouze rozdíl 
mezi celkovým počtem zastupitelů mínus jednotlivě označení kandidáti. Příklad: 
celkem 17 zastupitelů, samostatně zakřížkovaných kandidátů z ostatních volebních 
stran 5, označená volební strana 17-5=12 hlasů dle pořadí na hlasovacím lístku.
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Ve Svinově byly zaregistrovány tyto volební 
strany, kterým bylo vylosováno jejich pořadí 
na hlasovacím lístku:

Sdružení Strany zelených  
a nezávislých kandidátů 1

Občanská demokratická strana 2

Česká strana sociálně demokratická 3

KDU-ČSL a nezávislí kandidáti 4

Nezávislí 5

Komunistická strana Čech a Moravy 6

Ostravak 7



ZNAMENÁ ZMĚNU
ZELENÁ

PROSAZUJEME
• Pozitivní, pracovitou a otevřeně komunikující radnici
• Stop politické korupci a „trafikám“
• Dostavbu Sokolovny, hledání možností pro výstavbu kulturního 
  domu pro kulturní a společenské akce
• Plnou podporu sportovních a občanských aktivit, spolků a 
  zájmových sdružení
•• Vybudování protihlukových bariér na ul. Rudné
• Řešení otázky parkování aut v přilehlých ulicích okolí nádraží 
  Ostrava - Svinov 
• Vyřešení dopravní situace na E. Rošického a okolní obytné zóně, 
  zklidnění dopravy na svinovských komunikacích
• Realizaci přechodu pro chodce k autobusovým zastávkám Bytostav
• Dostupné nájemné bydlení a optimální bytovou politiku pro mladé
    rodiny a seniory
• Pokračovaní odkazu kvalitního základního, mateřského i uměleckého
  školství, kterým je náš obvod proslulý. Kvalitní školství jako základní
  kámen obce a státu
• Profesionální přístup k údržbě a rozvoji zeleně
• Ochranu zvířat dle platné legislativy 
  ( Chlapci a děvčata, netopte koťata ... )

SPOLEČNĚ KANDIDUJÍ
1.  Ing. Pavel Mitura, manažer zeleně
2.  MUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková, lékař
3.  Ing. Jindřich Víšek, manažer 
4.  Mgr. Zdeněk Krmášek, advokát
5.  Ing. Daniela Platošová, administrátor projektů
6.  doc. Ing. Jozef Vlček,Ph.D., vedoucí katedry VŠB
7.  Bc. Petra Jirušová, zdravotní sestra7.  Bc. Petra Jirušová, zdravotní sestra
8.  Ing. Radek Hlavsa, ředitel 
9.  Anna Burešová, asistentka

10.  Ing. Jiří Běl, OSVČ
11.  Ing. Vladimír Bartusek, důchodce
12.  Petr Jiruše, skladník
13.  Lubomír Buček, OSVČ
14.  Petr Zlatník, důchodce
15.  Radim Mitura, lektor
16.  Martin Havelek, vývojový specialista16.  Martin Havelek, vývojový specialista
17.  Miroslav Dyl, výtvarník

ZMĚNA MÁ ČÍSLO
Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů



ZKUŠENOST - PRACOVITOST - NÁPADY 

NASLOUCHÁME VŠEM GENERACÍM 

1 0 PRIORIT PRO NÁŠ OBVOD 
KANALIZACE SVINOV JIH 
Realizace projektu „Kanalizace Svinov jih" na území vymezeném ulicemi Axmanova, Bílovecká, Polanecká a tokem Porubky. 

REGULACE TOKU MLÝNKA 
Vyčištění, zprůchodnění a přizpůsobení toku Mlýnky. 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
Vybudování dopravního hřiště a budovy, zajišťující rozšíření zázemí pro školicí místnosti a učebny, technické zázemí a šatny sportovců. 

SPORTOVNÍ AREÁL 
Vybudování sportovního zázemí základní školy. Výstavba atletického oválu, víceúčelového hřiště, přesun fotbalového hřiště 
a tenisových kurtů a nahrazení novým povrchem. 

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÁ HALA 
Vybudování sportovní a společenské haly na místě bývalé Sokolovny. 

ŘEŠENÍ DOPRAVY A PARKOVÁNÍ 
Pokračovat v řešení zamezení parkování vlakových cestujících v obytných zónách. Regulace dodržování rychlosti na páteřních ulicích 
nad Porubkou, Polanecká a Bílovecká. Řešení parkování Jižních Svahů. 

OBŘADNÍ SÍŇ NA HŘBITOVE 
Vybudování nové obřadní síně včetně rozšíření hřbitova. 

ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Pokračovat v projektu odhlučnění Rudné. Zajistit výsadbu zeleně a zkvalitnění ovzduší. Zvýšit čistotu obce. 

DOPOJENÍ A DOPRAVNÍ DOSTUPNOST DUBÍ 
Zajištění druhého dopravního příjezdu a zvýšení frekvence hromadné dopravy. 

MODERNIZACE BYTOVÉHO FONDU 
Modernizace a navazující zkvalitnění bydlení v rámci bytového fondu MOb Svinov. 

Bc. Martin Prusek 

Pavel Mokroš Mgr.Bc.Radek !:nita, MBA 

Ing. Zuzana Kotarová 

KANDIDÁTNÍ LISTINA OSTRAVA- SVINOV 
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 



Víme, co chceme,...

...a s vaší podporou to dokážeme!

Volte č.
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Přijďte nás podpořit k volbám 5. - 6. 10. 2018!

1. Mgr. Lenka Hrušková,
48 let, středoškolská učitelka, ul.Hrabyňská

Dokončit rozdělanou práci - bez zmetků a reklamací.  

2. Ing. Pavlína Forstová Kuráňová, Ph.D.,
33 let, vysokoškolský pedagog EkF VŠB, ul. Zátiší

Zřídit nájezdovou rampu a stání pro 
kočárky u školky na ulici Polanecké.  

3. Ing. Radim Smetana,
44 let, středoškolský učitel, ul. Urbaníkova

Spolehlivost, odbornost, kreativitu a zodpovědnost.

5. Jakub Kuráň,
28 let, specialista akceptace platebních karet, ul. Elektrárenská

Podporovat činnost všech místních zájmových 
a sportovních organizací a spolků.   

4. Ing. Hana Hauptová,
68 let, důchodkyně, ul. Bratří Sedláčků

Urychlit rekonstrukci kanalizace oblasti Svinov - Jih, 
prosadit výstavbu protihlukové stěny u nové Bílovecké.  

6. Mgr. Martin Kovalský,
36 let, ředitel poradenské společnosti Czech Cool Trade, ul. Bílovecká

Zavést moderní bezpečnostní prvky v dopravě, 
zvýšit bezpečnost pro obyvatele - např. zavedením 
kamerových systémů na parkovištích.  
7. Bc. Pavlína Slováková,
45 let, vedoucí učitelka MŠ, ul. Axmanova

Podpořit logopedickou prevenci 
v mateřských školách.   

8. Jaroslav Horáček,
60 let, směnový mistr provozu, ul. Jelínkova

Eliminovat dopady rozšiřování průmyslové 
zóny na místní obyvatele.   

9. Lenka Olšarová,
52 let, učitelka MŠ, ul. Bílovecká

Zlepšit komunikaci mezi zřizovatelem a 
zaměstnanci všech typů škol ve Svinově. 

10. Stanislav Cuber,
30 let, předseda představenstva, ul. Rošického

Více zeleně a nové hrací prvky na hřiště 
na ul. E. Rošického.  

11. Prof. Ing. Vítězslav Kuta, Csc.,
84 let, emeritní profesor, ul. Kuršova

Prosadit zpracování studie parkování osobních 
vozidel v městském obvodu s ohledem k existenci 
nádraží ku prospěchu zájmů občanů Svinova.

12. Marcela Hladíková,
46 let, masérka, ul. Luční

Znovu spojit Dubí se Svinovem - zlepšit dopravní 
obslužnost, zajistit pravidelný úklid a údržbu 
silnic a chodníků zaměstnanci technického dvora.  

13. Ing. Petr Zdražil,
52 let, technik, ul. Rošického

Vybudovat nová parkovací místa v okolí 
ul. Rošického, zajistit bezpečný pohyb 
na ulicích pro naše děti.  

14. Lucie Hertlová,
23 let, prodavačka, ul. Luční

Organizovat více kulturních a společenských 
akcí pro mladou generaci. 

15. Lucie Lovaštíková,
30 let, operátorka call centra, ul. Kolofíkova

Zakoupit nové hrací prvky a realizovat 
celkovou rekonstrukci veřejného dětského 
hřiště na ul. Stanislavského.

17. Otakar Noga,
78 let, důchodce, ul. Hrabyňská

Estetizovat kruhové objezdy.

16. Jiří Forst,
40 let, ved. disponent mezin. kamionové dopravy, ul. Zátiší

Zřídit více parkovacích míst u nádraží 
a pošty - zejména pro občany Svinova.

Objednatel: Mgr. Lenka Hrušková, Zhotovitel: Jakub Kuráň



Sdružení KDU – ČSL a nezávislí kandidáti Svinov  
CHCEME  -  UMÍME  -  DOKÁŽEME 

Pro následující volební období jsme vytvořili uskupení známých jmen i nových tváří, vždy však svinovských rodáků či lidí, 
kteří v našem svinovském obvodu dlouhodobě žijí, mají k němu srdeční vztah a rádi by se v něm cítili dobře a viděli jej 
vzkvétat. Nechceme být prvoplánovými politiky, jsme především sousedi, kterým není lhostejný život obce a rádi by 
přiložili ruku ke společnému dílu a vytvořili tak život ve Svinově lepší.

  

Pomozte NÁM splnit VAŠE sny!
             RÁDI BYCHOM SE ZASADILI O TO, ABY LIDÉ VE SVINOVĚ: 

1. ŽILI V UPRAVENÉM A ČISTÉM OKOLÍ
 Estetická úprava kruhových objezdů 
 Výsadba okrasných rostlin na veřejných prostranstvích 
 Převzetí „nevzhledného lesa" pod Sokolovnou do správy Svinova za účelem vybudování 

zóny klidu s možností využití pozemku pro aktivity MŠ a ZŠ či jiných sdružení
 Celoroční zajištění kvalitní údržby veřejných prostranství a komunikací pro pěší i vozidla 

2. MĚLI O ZÁBAVU V OBCI POSTARÁNO 
 Vybudování dlouhodobě potřebného společenského sálu se zázemím pro pořádání 

kulturních, společenských a firemních akcí svinovských i přespolních
 Navrácení důstojnosti svinovské pouti a obecnímu plesu
 Podpora místních zájmových sdružení a spolků v jejich aktivitách pro svinovské občany, 

děti a mládež
 Intenzivní spolupráce se základní školou a mateřskými školami 

3. MOHLI BEZPEČNĚ A RYCHLE CESTOVAT DOMŮ
 Snížení dopravního ruchu v obydlené oblasti Svinova vybudováním kruhového objezdu 

v rámci nájezdu z Polanecké na Rudnou ( vyšší využívání vystavěné „nové Bílovecké“)  
 Zajištění dostatku parkovacích míst v oblasti svinovského nádraží
 Finalizace stabilní světelné signalizace na křižovatce u kostela 

4. RELAXOVALI BEZ RUŠENÍ OKOLÍM
 Jednání s orgány města a kraje o vytvoření protihlukových bariér na Rudné souběžně s 

otevřením "prodloužené" Rudné
 Komunikace s Městskou policií v oblasti pravidelných hlídek v ulicích pro zajištění ochrany 

bezpečí občanů, jejich zdraví a majetku  

5. MOHLI BYDLET I PO PŘÍŠTÍ GENERACE
 Podpora bydlení mladých rodin výstavbou obecních bytů bez soukromých investorů a 

developerských společností
 Opravy a rekonstrukce rozvodů pitné vody a kanalizace v kritických lokalitách 

TO VŠE S MAXIMÁLNÍM EFEKTIVNÍM VYUŽITÍM ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ A HLAVNĚ POKUD MOŽNO 
VE SHODĚ S OSTATNÍMI POLITICKÝMI PARTNERY, BEZ HÁDEK A NESMYSLNÉHO DĚLENÍ NA 

KOALICI A OPOZICI. 

Jsme si vědomi, že ne vše půjde hladce, ale s Vaším volebním hlasem to půjde snáz! 

 

Co myslíte? Je stávající 

úprava svinovských

kruhových objezdů v pořádku 

(foto vlevo), nebo to jde i lépe?

Seznam kandidátů

1. Ing. Eduard Dvorský

2. Martin Macháč

3. Ing. Tomáš Valder

4. Zdeněk Blaha

5. Ing. Jan Korpas

6. Klára Šolcová

7. Antonín Novák

8. Eva Korpasová

9. Ing. Radmila Macháčková

10. Ing. Kurt Schmidt

11. Mgr. Kateřina Korpasová

12. Marta Dvorská

13. Mgr. Miroslava Blahová

14. Pavla Blažková

15. Zdenka Frydrychová

16. Marie Leváková

17. Marie Čomová

 

  



 
 
 

                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volte číslo
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1. Radmila Jančíková

radní, učitelka

2. Ing. Helena Wieluchová
starostka, ekonom

3. Lumír Němec 
technik

4. RNDr. Jiřina Kábrtová
ředitelka Ostravského muzea

5. Ing. Tomáš Muţík
úředník

6. RNDr. Zdeněk Švagera PhD.
primář FN Ostrava

7. Bc. Jana Štekbauerová
úřednice

8. MUDr. Ludmila Gelnarová
lékařka

9. Mgr. Vladimíra Rutarová
učitelka

10. Lukáš Vlček 
hasič

11. Zdeňka Kubíková 
referentka

12. Ing. Ivan Harazím 
technik

13. Ing. Olga Kölerová 
technik

14. Aleš Rokyta 
soukromý zemědělec

15. MUDr. Mojmír Sedláček 
lékař

16. Iva Venclová 
švadlena

17. Drahomíra Pyšová 
úřednice

Jedná se o nejdůleţitější volby přímo ovlivňující 
náš městský obvod a ţivot v něm. Účastí ve 
volbách vyjadřujete svůj zájem o Svinov a jeho 
potřeby.

Volbou nezávislých kandidátů podpoříte další 
rozvoj Svinova.
 

 

NAŠE PRÁCE JE VIDĚT
NESLIBUJEME - PLNÍME

 

NAŠE PRIORITY:
 MULTIFUNKČNÍ HALA

Vytvořili jsme podmínky pro uskutečnění výstavby multifunkční sportovní haly 
na místě bývalé Sokolovny, jejíž výstavbu budeme prosazovat

 SPORTOVNÍ AREÁL 
Podařilo se nám zajistit financování na výstavbu sportovního areálu na ulici 
Bílovecké, kde chceme postavit atletický ovál, tenisové kurty, víceúčelové hřiště

 REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU SVINOV - JIH
Prosadíme další rekonstrukci kanalizační a vodovodní sítě v lokalitě ulic Bří
Sedláčků, Krůčkova, Hečkova, Hrabyňská, Axmanova a dalších s následnou 
obnovou vozovek a chodníků

 REKONSTRUKCE VODOVODU NA JIŢNÍCH SVAZÍCH
Prosadíme výměnu stávajícího poruchového vodovodního řadu na jižních 
svazích 

 OPTIMALIZACE DOPRAVY 
Zahájili jsme první etapu optimalizace dopravy - řešení parkování vozidel,
budování kruhových objezdů, vybudování a údržba sítí cyklostezek

 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Budeme pokračovat v dokončení protipovodňových opatření ve Svinově 
úpravou a odvodněním vodního toku Mlýnky

 SMUTEČNÍ SÍŇ 
Podpoříme výstavbu smuteční síně včetně rozšíření hřbitova

 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Budeme pokračovat ve výsadbě nových stromů, v kvalitní údržbě zeleně, 
podpoříme výstavbu protihlukových bariér

 MÍSTNÍ ZÁJMOVÉ SPOLKY A ORGANIZACE
Budeme  nadále významně podporovat činnost svinovských organizací a spolků

 



KSČM Ostrava-Svinov 
 

Vzájemnou spoluprací se všemi zastupiteli chceme dosáhnout stanovených cílů 
a naplňovat potřeby Svinova a jeho občanů 

 

Volební program KSČM Ostrava-Svinov  
pro volební období 2018 – 2022 

 

Ve volebním období 2018 - 2022 budou naši zvolení kandidáti prosazovat zájmy občanů všech částí Svinova a 
zasadí se především o: 
 
 Regulaci Mlýnky 
 

 Odkanalizování jižní části Svinova, rekonstrukci vodovodu v lokalitě ul. Bří. Sedláčků, Krůčkova, Hečkova, 
Hrabyňská, Axmanova a dalších 

 

 Zřízení bezbariérového přístupu na hřbitov 
Zpřístupnit vozíčkářům vstup na svinovský hřbitov od hlavního vchodu vybudováním nájezdové rampy. 

 

 Rozšíření hřbitova a výstavbu nové smuteční síně 
Spolufinancování stavby s městským obvodem Poruba. 

 

 Zajištění výstavby víceúčelové sportovní haly na místě bývalé Sokolovny 
 

 Aktivní podporu výstavby protihlukových stěn na ul. Rudné a dálnici D1 
 

 Opravu podchodu do Dubí 
Doplnit zábradlí, vyčistit a následně udržovat. 

 

 Bikesharing - půjčovna kol ve Svinově 
 

 Zajištění změny územního plánu 
Iniciovat změnu územního plánu v lokalitě mezi cihlovými domy na ul. Bílovecké a ul. Stanislavského s cílem vybudovat 
oddechové zóny. 

 

 Zřízení chodníku k Technickému dvoru  
Vybudovat chodník ze Svinova k Technickému dvoru Svinov pro bezpečný přístup pěších. 

 

 Dostavbu chodníku z ulice Sabinovy směrem k ulici Mongolské. 
 

 Dovybavit Svinov lavičkami 
Na vhodných místech doplníme lavičky a koše. 

 

 Postavit chodník pro pěší ze Svinovských mostů do Dubí a zajistit tak bezpečný přístup do této lokality 
 

 Udržovat zeleň 
Aktivně podporovat revitalizaci zeleně, obzvlášť výsadbu nových stromů a údržbu stávajících. 

 

 

Kandidátka KSČM do Zastupitelstva MOb Svinov  
na období 2018-2022 

 
1.  1. Hana Mužíková, 44 let, bez politické příslušnosti, úřednice 
2.  2. Jaromír Ivan, 65 let, člen KSČM, důchodce 
3.  3. Radek Bujnoch, 51 let, bez politické příslušnosti, dělník 
4.  4. Stanislav Ivan, 41 let, bez politické příslušnosti, dělník 
5.  5. Zdeněk Tománek, 74 let, člen KSČM, důchodce 
6.  6. Anna Gerlochová, 77 let, členka KSČM, důchodkyně 
7.  7. Miroslav Gerloch, 75 let, člen KSČM, důchodce 

8.  
8. Danuše Ivanová, 64 let, bez politické příslušnosti, 

důchodkyně 
9.  9. Zdeněk Svoboda, 68 let, člen KSČM, důchodce 

10.  
10. Jana Svobodová, 70 let, bez politické příslušnosti, 

důchodkyně 
11.  11. Ivona Gajdáčková, 42 let, členka KSČM, OSVČ 
12.  12. Radek Bujnoch, 24 let, bez politické příslušnosti, dělník 
13.  13. Jana Čežáková, 69 let, členka KSČM, důchodkyně 
14.  14. Dagmar Bartoňová, 59 let, členka KSČM, OSVČ 
15.  15. Martin Blažek, 34 let, bez politické příslušnosti, dělník 

16.  
16. Hana Řeháková, 78 let, bez politické příslušnosti, 

důchodkyně 
17.  17. Pavel Čežák, 49 let, bez politické příslušnosti, dělník 
18.  

 

1. Hana Mužíková 
Činnost v minulém volebním období: 
Členka Zastupitelstva MOb Svinov: Jednání a rozhodování ve 
prospěch Svinova a jeho občanů. 
Členka Komise pro kulturu, mládež a sport: Organizace 
sportovních a kulturních akcí pro děti – Svinovské bruslení, 
Svinovská olympiáda, výlety do ZOO aj. 
Předsedkyně Kontrolního výboru při ZMOb Svinov 
Komise pro občanské záležitosti: Výpomoc při organizování 
Májového a Mikulášského setkání seniorů Svinova. 
Vlastní myšlenka 

- Pomáhej lidem – i Ty můžeš někdy pomoc potřebovat. 
- Chovej se k lidem s respektem a úctou tak, jak chceš, aby se k 

Tobě chovali jiní. 
- Pro Svinov to nejlepší.  

2. Jaromír Ivan 
Činnost v minulém volebním období: 
Člen Zastupitelstva MOb Svinov 
Předseda Bytové komise při RMOb Svinov 
Ostatní komise: Výpomoc při akcích organizovaných komisemi 
ZMOb Svinov. 
Vlastní myšlenka 
Podporuj mladé lidi – jsou naše budoucnost. 
Zájem o Svinov a práce pro Svinov. 
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Seznam kandidátů  
na primátora města Ostravy

1 Česká strana sociálně demokratická  Srba Jiří Ing. et Ing. MBA

2 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ   Jureček Jiří Mgr.

3 Koalice DSSS, SSPD-SP    Štědroň Radoslav RNDr.

4 KDU-ČSL a nezávislí kandidáti   Pražák Zbyněk Ing. Ph.D.

5 Dobrá volba 2016     Taraba Petr

6 ANO 2011      Macura Tomáš Ing. MBA

7 JAUNER Československo 2018   Flachsová Marie

8 Ostravak      Semerák Lukáš JUDr.

9 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)   Kubín Václav Mgr.

10 LEČO - LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA  Přikrylová Libuše Mgr.

11 Komunistická str. Čech a Moravy   Juroška Martin Ing. Ph.D.

12 NEZÁVISLÍ      Hujdus Patrik Mgr.

13 BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLID. Mařák Martin

14 Občanská demokratická strana   Nytra Zdeněk Ing.

15 Česká pirátská strana    Witosz David Ing.



Okrsek č. 21001      Volební místnost 
v Základní škole, Bílovecká 10 – u školní 
jídelny

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na 
ulicích:

Bílovecká, Dr. Grudy, Elektrárenská, Glinkova, 
Opavská, Hradecká, Jarní, Kolofíkova, Kuršova, 
Lelkova, Leopolda Kříže, Lipová, Makarenkova, 
Malátova, Mičurinova, Sabinova, Stanislavského, 
Stratilova, Tichá, U Rourovny, Králka, Navrátilova, 
Peterkova, Sjízdná čp.1158   

Telefonní spojení v době konání voleb: 601 573 630 

Okrsek č. 21002      Volební místnost 
v Základní škole, Bílovecká 1 – u kostela  

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na 
ulicích: 

Axmanova, Bratří Sedláčků, Dr. Kudely, Fibichova, 
Hečkova, Františka a Anny Ryšových, Hrabyňská, 
Jandáskova, Jelínkova, Kmochova, Krůčkova, 
Kutnohorská, Luční, Myslivcova,  Zátiší, Na 
Rybníkách, Nad Porubkou, Polanecká, Přemyšovská, 
Psohlavců, Sokolská, Radhošťská, V Dubí, U Hráze, 
Soukromá, Podzimní, K Lípě, Bílovecká čp.42, 
Sasanková

Telefonní spojení v době konání voleb: 601 573 628

Okrsek  č. 21003      Volební místnost 
v Základní škole, Evžena Rošického 1082

pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na 
ulicích:

Evžena Rošického,  Josefa Kainara, V Závětří, Oty 
Pavla, Elzy Trioletové, Marie Kudeříkové, Jánského, 
Jasná, Urbaníkova, Květinová, Letní, Chrpová 

Telefonní spojení v době konání voleb: 601 573 629 

Jmenný seznam ulic 
zařazených do volebních okrsků


