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Informace o době, místě a průběhu 
konání volby prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební okrsky
Rozpis jednotlivých volebních okrsků podle 

domů najdete na úřední desce Magistrátu města 
Jihlavy v prostorách ul. Hluboká, na internetové 
úřední desce magistrátu htt p://www.jihlava.cz/
uredni-deska/2/p1=49357 nebo na stránkách 
jihlavského magistrátu v sekci volby htt p://www.
jihlava.cz/volby/ds-54323, a to od 27. prosince 
2012.

Prokázání totožnosti
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-

káže svoji totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem) nebo platným občanským 
průkazem České republiky. Neprokáže-li volič 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebu-
de mu hlasování umožněno. Vzory platných do-
kladů naleznete na htt p://www.jihlava.cz/volby/
ds-54323

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky budou voliči dodány 3 dny pře-

de dnem konání voleb. V den volby prezidenta 
republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

Voliči s trvalým pobytem 
Masarykovo nám. 97/1

Voliči s trvalým pobytem Masarykovo nám. 
97/1, Jihlava (úřední adresa) volí ve volebním 
okrsku č. 21 - volební místnost Oblastní charity 
Jihlava, Joštova 3/3. Vzhledem k nemožnosti do-
ručení hlasovacích lístků si občané s úřední adre-
sou mohou vyzvednout hlasovací lístky od 2. led-
na 2013 na informačním centru Magistrátu města 
Jihlavy v ul. Hluboká nebo ve vchodu z Masary-
kova nám.  

Voličům, kteří mají zaregistrovanou doručovací 
adresu, zašleme hlasovací lístky poštou. 

Vyřízení voličského průkazu
V případě, že volič se ve dnech voleb nebude 

nacházet v místě svého trvalého pobytu (např. 
předpokládaná dovolená, studium apod.), se je-

ví jako nejvhodnější vyřízení voličského průkazu, 
na který volič může volit v jakékoliv volební míst-
nosti na území České republiky nebo v jakémko-
li volebním okrsku zahraničí. Bližší informace o 
možnosti vydání voličském průkazu Vám podá 
pracoviště evidence obyvatel, Masarykovo nám. 
97/1, Jihlava, kancelář č. 12, II. patro, e-mail: ma-
rie.jirova@jihlava-city.cz, tel. 567 167 238 nebo je 
naleznete na odkazu  htt p://www.jihlava.cz/vol-
by/ds-54323

Pobyt ve zdravotnickém zařízení 
či v zařízení sociálních služeb apod. 

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zaříze-
ní sociálních služeb, školském zařízení pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve 
školském zařízení pro preventivně výchovnou pé-
či nebo v jiném obdobném zařízení v obci může 
oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 
275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě prezi-
denta republiky), rovněž uplatnit své aktivní vo-
lební právo. V tomto případě má volič tři možnos-
ti, a to: 

· Volič má místo trvalého pobytu ve stejném vo-
lebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení

V tomto případě lze využít ustanovení § 41 odst. 
8 zákona o volbě prezidenta republiky, na zákla-
dě kterého volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních, důvodů obecní úřad nebo 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. V ta-
kovém případě okrsková volební komise vyšle k 
voliči dva své členy s přenosnou volební schrán-
kou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 

· Volič má místo trvalého pobytu v jiném voleb-
ním okrsku než nemocnice či podobná zařízení 

V případě, že volič neví, kde se přesně ve dny 
volby prezidenta bude nacházet (např. předpo-
kládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější 
vyřízení voličského průkazu, na který volič může 
volit v jakékoliv volební místnosti na území České 
republiky. Bližší informace o voličském průkazu 
Vám podá pracoviště evidence obyvatel, Masary-
kovo nám. 97/1, Jihlava, kancelář č. 12, II. patro, 

e-mail: marie.jirova@jihlava-city.cz, tel. 567 167 
238 nebo je naleznete na odkazu  htt p://www.jih-
lava.cz/volby/ds-54323

· Zapsání do zvláštního seznamu voličů 
Volič v případě pobytu ve zdravotnickém zaří-

zení či v zařízení sociálních služeb apod. požádá 
o zapsání do zvláštního seznamu voličů. V tomto 
případě musí kontaktovat pověřeného pracovníka 
tohoto zařízení. 

Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mi-
mo území volebního okrsku, kde má volič trva-
lý pobyt, po uzavření stálého seznamu voličů, 
tj. ode dne 9. ledna 2013, v případě druhého 
kola volby 21. ledna 2013, od 16.00 hodin, je 
tato skutečnost považována za faktickou pře-
kážku ve výkonu volebního práva.

Voliči, který je v nemocnici nebo v obdobném 
zdravotnickém zařízení, a není zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo 
nemá trvalý pobyt v okrsku, kde se nemocnice ne-
bo obdobné zdravotnické zařízení nachází, nemůže 
okrsková volební komise umožnit hlasování.

Zvolení prezidenta
Podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě pre-

zidenta České republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) je 
prezidentem zvolen ten kandidát, který získal 
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných 
hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili 
a odevzdali platný hlas. 

Konání druhého kola volby prezidenta
Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona v případě, 

že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný 
ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, 
aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 
dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O 
případném konání druhého kola volby prezidenta 
budou voliči po skončení prvního kola volby pre-
zidenta informováni zveřejněním nové informace 
na úřední desce Magistrátu města Jihlavy. Hlaso-
vací lístky se v tomto případě voličům nedoručují 
a budou k dispozici až ve volební místnosti v dny 
II. kola volby prezidenta.

Blíží se opět předvánoční čas provázený nákupní horečkou. Tento předvá-
noční shon je právě také velikým lákadlem pro kapsáře. Ti většinou vyhledá-
vají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, a hlavně místa, kde mají mož-
nost okamžitě zmizet v davu. 

Využívají tak nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osob-
ními doklady. Okradení se většinou o krádeži dozví až u pokladny, kdy zjistí, 
že nemají nákup čím zaplatit. Mnohdy jim to však sami příliš usnadňujeme 
– batohy na zádech, peněženky vystavené v nákupních taškách, odložené ka-
belky  a peněženky na pultech, v nákupních vozících apod.

Jde o trestnou nebo přestupkovou činnost, kterou se bohužel daří objasňo-
vat velice obtížně. Pachatelé jsou dobře organizovaní a jedná se mnohdy o 
celé skupiny. Dále si kapsáři volí prostředí, které jim poskytne anonymitu a 
možnost rychlého opuštění místa krádeže. Mezi typická riziková místa patří 
hromadné dopravní prostředky, obchodní centra, kulturní a sportovní akce, 
rušné ulice, tržiště a čekárny ve zdravotnických zařízeních. Příležitost ovšem 
pachatelé využijí téměř kdekoli.

Obezřetní by měli být také prodavači. Zloději využívají nepozornosti ob-
sluhujícího personálu a následně v nestřeženém okamžiku odcizí vystavené 
zboží mnohdy nemalých hodnot. 

V neposlední řadě by měli být na pozoru i řidiči motorových vozidel, kteří 
přijedou na nákupy a vozidla parkují u obchodních center. 

Základním pravidlem je nenechávat na sedadlech ve vozidle nic, co by 
mohlo upoutat pozornost případných zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout 
při svém odchodu vždy vozidlo uzamknout. Vozidlo by nemělo zůstat ode-
mčené ani při ukládání nakoupených věcí do zavazadlového prostoru nebo 
při odvezení nákupního vozíku, byť by to bylo jen na krátký okamžik. 

Mějte proto neustále své věci pod kontrolou.
- tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, 

kam nevidíte
- svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
- nenoste své osobní doklady v peněžence a identifi kační číslo platební 

karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné karty
- kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání 

a zdrhovadla
- uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále 

na očích nprap. Martin Dušek,
 KRA JSKÉ ŘEDITELSTVÍ  POLICIE KRA JE VYSOČINA
 Preventivně informační skupina Jihlava

Pozor na kapsáře! Obzvlášť o Vánocích


