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Opět k volbám. Jak a kam?
Čtyři roky uplynuly a tak opět nastává čas Vašeho
rozhodnutí – bude totiž na Vás – voličích, abyste vybrali
z předložené nabídky 21 jmen ty, kteří se budou snažit
v dalším volebním období řídit naši obec svými
rozhodnutími a plněním výzev, které před ně budou
postaveny. Komunální volby bývají hodnoceny jako ty
nejdůležitější, a po právu. Jsou nejblíž lidem a rozhodují o
bezprostředním dění v okruhu, kde žijí. Letos jsou navíc
doplněny volbami do Senátu Parlamentu ČR.

K uvedeným volbám přinášíme hlavní informace.
Podrobné naleznete v poučení, které jste obdrželi
společně s hlasovacími lístky.
Voličem je ten, kdo dosáhl v den voleb 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v naší obci. Voličské
průkazy se pro komunální volby nepoužívají – nelze
volit v jiné obci. V případě volby do Senátu však
ano, ale pouze v rozsahu našeho voličského obvodu
č. 50 (Svitavsko).
Volič musí prokázat svou
totožnost a státní občanství
platnými !!!! dokumenty.
Případné náhradní volební
lístky budou k dispozici ve
volební místnosti.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího
lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno. V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek pro
komunální volby upravit jedním z uvedených
způsobů:
1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební
strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen. Pokud by byla označena tímto
způsobem více než jedna volební strana, byl by
takový hlas neplatný.
nebo 2) Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany (tj. „napříč“ volebními
stranami), nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno (v naší obci 11).
Počet členů zastupitelstva, který má být v obci
zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný. Méně křížků nevadí.
3) Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty,

pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany
je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno
např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební
strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů
individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je
dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro
kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla
tímto způsobem označena více než jedna volební
strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet,
byl by takový hlas neplatný.
Pro senátní volby je volba jednoduchá. Volič vloží do
úřední obálky (pro Senát je barva žlutá) pouze
jeden z 9 doručených lístků pro vybraného
kandidáta. Nic se naškrtá ani neoznačuje.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední
obálky (pro komunální volby je úřední
obálka šedá). Pokud volič neoznačí na
hlasovacím lístku ani volební stranu, ani
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo
vloží do úřední obálky několik hlasovacích
lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Pozor hlasy nebudou platné, pokud zaměníte
vybrané volební lístky a vložíte do obálky opačné
barvy. Proto opakujeme: komunální volby vložit
do šedé úřední obálky, senátní lístek do žluté
obálky !!!!
Volební místností bude tentokrát místnost po bývalé
poště v přízemí „staré školy“, č.p. 8 , počet volených
kandidátů v komunálních volbách je 11. Volič může
v předstihu na obecním úřadě nebo ve dnech voleb
přímo ve volební místnosti požádat ze závažných či
zdravotních problémech o návštěvu volebních
komisařů s přenosnou volební schránkou. Volební
místnost bude otevřena v pátek 5. října 2018

od 14 do 22 hodin. V sobotu 6. října od
8 do 14 hodin.
V případě konání předpokládaného druhého kola
senátních voleb proběhne druhé kolo ve stejných
časech o týden později (tj. 12. a 13. října). Pro druhé
kolo nebudou volební lístky dvou postoupivších
kandidátů doručovány domů, ale budou vydávány
přímo ve volební místnosti před vlastní volbou.

Popsali jsme kde a jak můžete volit.
Koho budete volit je jen na Vás.
Všichni kandidáti Vás srdečně zvou
k volbám, neváhejte a přijďte si vybrat své
zastupitele.
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