Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí
které se konají v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin
Voličem ie občan obce za předpokladu. že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v teto obci přihlašen k trvatému 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.
Zásady hlasování
1/ Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
2/ Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do
volební místnosti.
3/ Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Po
záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na
žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící, poškozený nebo jinak
označený hlasovací lístek jiný.
4/ Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu voličů
dodatečně a umožní mu hlasování.
5/ Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.
6/ V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen
zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si
může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče,
nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do
úřední obálky.
7/ Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den
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 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V záhlaví
každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který
má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku
v pořadí určeném volební stranou. Volební stranou může být politická strana, politické hnuti,
jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů,
individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Hlasovací
lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec
funkci registračního úřadu.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
1/ Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
2/ Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených
způsobů:
a/ 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.
b/ Označit v rámečcích před jmeny kandidátů křížkem toho kandidala, pro kterého hlasuje, a
to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno.
c/ Kromě toho Ize oba způsoby, popsané v bodě a/ a b/, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které volič hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacim lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
3/ Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani jednu 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 obce, je jeho
hlas neplatný.
4/ Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku
před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto
prostoru, komise hlasování neumožní.
Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským
nebo konzulárním úřadem České republiky není při volbách do zastupitelstev obcí možné
bez předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslišným
zastupitelským úřadem obecnímu úřadu, popřípadě v den voleb okrskové volební komisi.

