
STRANA 6 Volby ŽN - ŘÍJEN 2018

Již za týden se v pátek 5. 
a sobotu 6. října 2018 otevřou 
ve více jak 6000 obcí po celé 
ČR volební místnosti, aby-
chom si zvolili zastupitelstva 
obcí na další čtyřleté volební 
období let 2018–2022. 
� Lenka Kopčáková

Ve stejném termínu (5. a 6. 10.), ve 
27 volebních obvodech Česka, pro-
běhnou i senátní volby. Dojde tak 
k obměně třetiny Senátu, tedy 27 z cel-
kem 81 mandátů. 

Senátní volby se tentokrát Žďárska 
netýkají. Máme čas až do roku 2020. 
Do té doby je senátorem za okres Žďár 
nad Sázavou František Bradáč z KDU-
ČSL, zvolený v roce 2014 na šestileté 
senátní období. Z celé Vysočiny tak 
nyní, spolu s komunálkami, proběh-
nou senátní volby jen na Třebíčsku.

Při komunálních  volbách ve Žďá-
ru nad Sázavou budeme volit opět 27 
zastupitelů města. 

O přízeň voličů se zde uchází cel-
kem  215 kandidátů z osmi uskupení 
politických stran a hnutí (ANO 2011; 
ČSSD; Koalice KSČM a SPOZ; Koa-
lice TOP 09 a Svobodní; KDU-ČSL; 
ODS; Změna 2018 a ŽĎÁR-ŽM).

Volební místnosti se pod státní vlaj-
kou otevřou v pátek 5. října 2018 úde-
rem 14. hodiny, a pro tento den skončí 
ve 22 hodin. V sobotu 6. října budou 
volební místnosti přístupné od 8 do 
14 hodin. 

Přínosné informace pro voliče čer-
páme ze servisu obcím na webu Kraje 
Vysočina a webu města Žďáru n. S..

Kdo může volit
Voličem může být státní občan ČR, 

který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je v obci přihlá-
šen k trvalému pobytu.

Jak na dotaz ŽN k letošním prvovoli-
čům upřesnila Drahoslava Komínková 
z úseku tajemníka a správy MěÚ, plno-
letosti do termínu voleb, dle evidence 
obyvatel, dovrší ve Žďáru celkem 121 
osob. 

Žďárské zastupitelstvo ale může při-
jít volit i občan jiného státu nad 18 
let, který bude v den voleb přihlášen k 
trvalému pobytu ve Žďáru.  Právo volit 
mu totiž přiznává mezinárodní úmlu-

va, kterou je Česká republika vázána. 
Cizinci ale musí být u místně přísluš-
ného obecního úřadu zapsáni v dodat-
ku stálého seznamu voličů.

Jeden hlasovací lístek
Ve volební místnosti musí být na 

viditelném místě vyvěšen hlasovací 
lístek označený nápisem „vzor“, také 
prohlášení o vzdání se nebo odvolání 
kandidatury, pokud bylo doručeno do 
48 hodin před zahájením voleb. Na to 
si dejme pozor, protože při zjišťování 
výsledků voleb se k hlasům odevzda-
ným pro takového kandidáta nepři-
hlíží… 

Hlasovací lístek bychom měli objevit 
v naší poštovní schránce  nejpozději 3 
dny přede dnem voleb, tedy 2. října. 
Pokud se nám hlasovací lístek poda-
ří nějak poškodit, můžeme okrskovou 
volební komisi požádat o lístek nový.

Jen s platným dokladem 
totožnosti

Před vlastní volbou se musíme pro-
kázat platným průkazem totožnos-
ti a státního občanství. Může to být 
občanský průkaz, nebo platný cestovní 
pas ČR. Lze se prokázat i občanským 
průkazem s odstřiženým rohem, a sou-
časně s potvrzením o změně některé-
ho údaje, který se uvádí na OP. Cizinci 
se navíc prokazují průkazem o povole-
ní k pobytu, bez něj jim není hlasování 
umožněno. 

Křížkovat můžeme
napříč spektrem

Při komunálních volbách obdržíme 
jediný hlasovací lístek, složený z kan-
didátních listin jednotlivých volebních 
stran. Tento hlasovací lístek můžeme 
upravit třemi způsoby. Komunální vol-
by jako jediné totiž umožňují tzv. pana-
šování. Tedy, že volič si může vybrat 
vedle jedné politické strany i osobnos-
ti  napříč kandidátkami.

Způsoby volby: 
1. Můžeme označit křížkem ve čtve-

rečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební 
stranu. Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořadí dle hlaso-
vacího lístku v počtu, kolik činí počet 
členů zastupitelstva obce, který má být 
v obci volen. 

Co máme vědět o komunálních volbách
2. V rámečcích před jmény můžeme 

zakřížkovat kandidáty, pro které hla-
sujeme, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše však tolik kandidátů, kolik čle-
nů zastupitelstva má být zvoleno. Ve  
Žďáře je to 27 kandidátů. 

3. Oba  způsoby lze zkombinovat. 
Označit křížkem jednu volební stranu, 
a dále zakřížkovat vybrané kandidá-
ty v libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní 
volební strany. V tomto případě je dán 
hlas jednotlivě označeným kandidá-
tům. Z označené volební strany je dán 
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva 
obce. 

Aby hlas byl platný
Pak již zbývá jen vložit hlasovací lís-

tek šedé barvy do úřední obálky šedé 
barvy, a vhodit do volební urny. 

Zde si dejme pozor, ať nepoužijeme 
původní obálku (ze schránky), náš hlas 
by byl neplatný. 

Nejčastějšími důvody, proč se něk-
teré hlasovací lístky (HL) mohou stát 
neplatnými, jsou tyto: 

Když na HL není označena ani 
volební strana, a ani žádný kandidát; 
pokud HL nejsou na předepsaném tis-
kopise; HL jsou  přetržené; HL nejsou 
vloženy do úřední obálky; pokud je v 
jedné  úřední obálce vloženo několik 
hlasovacích lístků do téhož zastupitel-
stva. 

Nemocní a handicapovaní
Každý volič hlasuje osobně, zastou-

pení není přípustné. S voličem, který 
nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvo-
lený hlasovací lístek, anebo nemůže 
číst nebo psát, může být v prostoru 
určeném pro úpravu HL přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové voleb-
ní komise. Tento jiný volič za něho 
HL  upraví a vloží do úřední obálky,  
popř. i úřední obálku vhodí  do voleb-
ní schránky. 

Ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, může volič požádat předem 
městský úřad, a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi, o umožnění 
hlasování pomocí přenosné volební 
schránky mimo volební místnost.

To však lze při komunálních volbách 
aplikovat jen v územním obvodu stá-
lého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 

Není tedy možné, aby o přenosnou 
volební schránku požádal např. Žďá-
rák na lůžku v novoměstské nemoc-
nici.  

Na území Žďáru n. S. vyšle přísluš-
ná komise k voliči dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacím lístkem.

Při komunálních volbách si také 
nelze vyřídit voličské průkazy. Zastu-
pitelstvo se volí jen v místě trvalého 
bydliště voliče. Volit tak nemohou 
lidé ve zdravotnických a lázeňských 
zařízeních a vězni mimo Žďár, nebo 
lidé, kteří pobývají v zahraničí.

Bude 26 volebních místností
Ve Žďáře nad Sázavou bylo vytvořeno 26 volebních okrsků, číslo a  sídlo 

volebního okrsku  se shoduje. Volební místnosti jsou tradičně ve žďárských 
školách a kulturních budovách města, svoji volební místnost zjistí voliči na 
pokynech  v obálce s hlasovacím lístkem.

Obecně platí, že ZR 1 volí v okrscích 1, 2, 3 a 4 (Dům dětí a mládeže, Hor-
ní 2 a  Knihovna Matěje Josefa Sychry, Havlíčkovo nám. 5).

ZR 2 volí v okrscích č.  4 a 5 (Základní škola, Zámek  a  Společenská míst-
nost hasičů, Zámek).

ZR 3  volí v okrscích 7, 8 (ZŠ, Komenského 6); 9, 10 (ZŠ Komenského 
2); v okrscích 11 a 12 (SŠ obchodní a služeb SČMSD, Komenského 10). 
V okrscích 11 a 12 volí i občané sídliště Klafar. 

ZR 4 volí v okrscích 13 (Gymnázium, Neumannova 2); 14  a 16 (ZŠ Šver-
mova 4); 15 (VOŠ a SPŠ, Studentská 1).

ZR 5 volí v okrscích 17 a 18 (Kulturní dům, Vysočany, Na Úvoze 766/15)
ZR 6 volí v okrscích 19, 20, 21 a 22 (ZŠ Palachova 35).
V okrsku č. 20 na ZŠ Palachova volí i občané m. č. Radonín.  
ZR 7 volí v okrscích 23 a 24 (ZŠ Švermova 4).
Občané m. č. Stržanov volí v okrsku č. 25, v  budově bývalé stržanovské  

školy, a občané m.č. Veselíčko a Mělkovice  budou volit v okrsku č. 26, v 
budově Agroslužby, a.s., Veselíčko.  -lko-


