
 

 
Magistrát města Přerova 
Bratrská 709/34 
Přerov I-Město 
750 02 Přerov 2 
 
pracoviště: Bratrská 709/34 
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Obecní úřad Přestavlky 

  

Naše č.j.: MMPr/253021/2022 

Sp. sk. zn.: 77.3 S 5 

Vyřizuje :  Ing. Pavel Šlesinger  

Tel.: 581 268 288 

E-mail:pavel.slesinger@prerov.eu 

Přerov 

16. prosince 2022 

 
 
V souvislosti s přípravou konání nových voleb do zastupitelstva obce Přestavlky, 
které se uskuteční dne 25. března 2023 Magistrát města Přerova, jakožto registrační 
úřad tímto podle ust. § 21 odst. 2 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: 
 

 
Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu města 
Přerova 
 

PŘESTAVLKY 
 

 
Kandidátní listiny se podávají na Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34 
v přízemí dveře číslo 3, nebo 13.  
 
Kandidátní listiny je možno podávat nejlépe po telefonické domluvě na tel.: 
581 268 288, případně 581 268 460 a to v úředních hodinách Magistrátu města 
Přerova, nejpozději však do středy 18. ledna 2023 do 16:00 hod.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Ing. Šlesinger Pavel, v.r.  
                                                                                  za registrační úřad 

Magistrátu města Přerova 
 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce pověřeného obecního úřadu dne: 16. prosince 2022 
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Vyvěšeno na úřední desce pověřeného obecního úřadu dne: 16. prosince 2022
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