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 Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 
2009 se budou konat v pátek 9. října 
2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 10. října 2009 od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin. 

 Bude se jednat o předčasné volby, 
které zkrátí páté volební období Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Současně jsou zkráceny termíny pro 
organizaci voleb. 

 Hlasování opět probíhá ve stálých 
volebních okrscích. Informace o síd-
lech volebních místností a o tom, do 
kterého volebního okrsku patříte, 
jsou k dispozici na www.jihlava.cz v 
mapových projektech pro veřejnost. 
Ke změně sídla volební místnosti 
došlo ve volebním okrsku č. 1. Nově 
je volební místnost v ubytovně fi rmy 
KRONOSPAN CR spol. s r. o., Pávov 
č. 124. (V říjnovém vydání NJR na-
jdete volební přílohu s těmito údaji - 
pozn. redakce). 

Kdo může volit?
 Voličem je státní občan ČR, který 

alespoň druhý den voleb dosáhl vě-
ku nejméně 18 let. Volič hlasuje ve 
volebním okrsku podle místa trvalé-
ho pobytu. Po příchodu do volební 
místnosti prokazuje svoji totožnost a 
státní občanství platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky anebo cestov-
ním průkazem.

 Voliče, kteří jsou ve městě hlášeni 
k trvalému pobytu, vede magistrát, 
správní oddělení, evidence obyvatel 
v tzv. stálém seznamu voličů. Každý 
volič si může v úředních hodinách na 
magistrátu ověřit, zda je v tomto se-
znamu zapsán. Dále vede tzv. zvláštní 
seznam voličů, do kterého zapíše voli-
če, který je v nemocnici a nemůže vo-
lit v místě svého trvalého pobytu.

Voličský průkaz
 U těchto voleb lze také volit na vo-

ličský průkaz, který na žádost voliče 
vystaví obecní úřad v místě trvalého 
pobytu voliče. Voličský průkaz oprav-
ňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů ve dnech voleb v ja-
kémkoliv volebním okrsku na území 
ČR i v jakémkoli zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. 

 Žádost o vydání voličského průkazu 
lze podat písemně s ověřeným podpi-

V říjnu půjdeme opět k volbám

sem voliče nejpozději do 2. října 2009 
nebo osobně do 7. října 2009 na ma-
gistrátu města, správním odboru, evi-
denci obyvatel, kancelář č. 12, tel. 567 
167 238. Magistrát předá voličský 
průkaz voliči nejdříve 24. září 2009 
nebo jej voliči zašle poštou. Formulář 
žádosti o vydání voličského průkazu 
je k dispozici také na www.jihlava.cz v 
sekci Volby do PS Parlamentu ČR. 

Hlasovací lístky
 Hlasovací lístky pro volby do Posla-

necké sněmovny jsou vytištěny samo-
statně pro každou politickou stranu, 
politické hnutí a koalici. Na každém 
hlasovacím lístku je uvedeno číslo ur-
čené losem. Dodané hlasovací lístky 
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, a 
to v případech, kdy kandidátní listina 
politické strany, politického hnutí ne-
bo koalice nebyla zaregistrována ani 
na základě přezkoumání soudem.

 Hlasovací lístky jsou opatřeny otis-
kem razítka krajského úřadu a jsou 
voličům distribuovány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb, tj. 6. října 
2009. V případě, že dojde k jejich po-
škození nebo ztrátě anebo volič zjistí, 
že nemá k dispozici všechny hlasovací 
lístky, je možné ve dnech voleb požá-
dat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kom-
pletní sady hlasovacích lístků.

Jak hlasujeme?
 V prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacích lístků vloží volič do úřed-
ní obálky jeden hlasovací lístek. Na 
hlasovacím lístku, který vkládá do 
úřední obálky, může přitom zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýš u 
čtyř kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z 
kandidátů dává přednost. Jiné písem-
né úpravy hlasovacího lístku nemají 
na jeho posouzení vliv.  

 Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů ma-
gistrát na tel.: 567167150 a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o 
to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním ob-
vodu stálého 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.                                                    
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