
říjen

V říjnu budeme rozhodovat o 
novém složení místních zastupi-
telstev.  

Volby do zastupitelstev obcí se 
konají v pátek 5. října od 14 do 22 
hodin a v sobotu 6. října od 8 do 
14 hodin.

Co všechno potřebujeme vědět, 
aby náš hlas mohl být započítán?

Kdo může volit
Do místního zastupitelstva mohou 

volit občané České republiky, kteří 
mají v příslušné obci trvalé bydliště, 
a alespoň druhý den voleb jim bude 
18 let. 

  
Postup ve volební místnosti
Volič po příchodu do volební míst-

nosti musí prokázat svou totožnost 
a občanství České republiky. To lze 
provést platným občanským průka-
zem nebo cestovním pasem. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a 
státní občanství, nebude moci hlasovat.

Po prokázání totožnosti obdrží 
volič pro obecní volby prázdnou 
úřední obálku s razítkem.

Ve volební místnosti bude na vidi-
telném místě pro obecní i senátní 
volby vyvěšen vzor hlasovacího líst-
ku, prohlášení kandidáta o vzdání 

se kandidatury, nebo zmocněnce 
o odvolání kandidáta, pokud bylo 
doručeno do 48 hodin před zahá-
jením voleb. Při sčítání se k hlasům 
odevzdaným pro takového kandidá-
ta nepřihlíží.

    
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro obecní volby 

se oproti jiným volbám může lišit, 
může být totiž vytištěn oboustranně. 
V záhlaví každého hlasovacího lístku 
je uveden název obce a počet členů 
zastupitelstva, který má být zvolen. 
Na konci textu je razítko příslušného 
obecního úřadu.

Údaj o členství jednotlivých kan-
didátů v politických stranách nebo 
politických hnutích je na hlasova-
cím lístku uveden zkratkou. U stran, 
u kterých byl při registraci vyškrtnut 
kandidát, zůstává na hlasovacím líst-
ku jeho pořadové číslo neobsazené.

V případě poškození nebo ztrá-
ty hlasovacího lístku může volič ve 
volební místnosti požádat okrsko-
vou volební komisi o jiný hlasovací 
lístek.

Jak volit
Po obdržení úřední obálky, případ-

ně hlasovacího lístku, se musí volič 

odebrat do prostoru určeného k 
úpravě hlasovacích lístků.

Tam může v obecních volbách hla-
sovací lístek upravit jedním ze třech 
způsobů:

1. Může označit křížkem ve čtve-
rečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební 
stranu. Tak dává hlas kandidátům té-
to strany v pořadí podle hlasovacího 
lístku a v počtu, který má být v obci 
zvolen.

Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo 
více stran, bude jeho hlasovací lístek 
neplatný.

2. Nebo může označit v rámečcích 
před jmény kandidátů křížkem toho, 
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli 
volební strany. Volič má tolik hlasů, 
kolik se v dané obci volí zastupite-
lů, může tedy zakřížkovat právě tolik 
kandidátů.

Když zakřížkujete méně kandidátů, 
váš hlas bude stejně platný, ale jeho 
síla bude slabší, protože část svého 
hlasu nevyužije. 

Když naopak zakřížkuje více kan-
didátů, než kolik se volí zastupitelů, 
bude celý hlasovací lístek neplatný.

 (Pokračování na str. 2)

Vážení spoluobčané, 

čtyři roky funkčního období současné-
ho zastupitelstva se nenávratně blíží ke 
konci. Jihlava je opět o pěkný kus dál, a 
za to patří velký dík všem zastupitelům 
i zastupitelkám. 

Jsem přesvědčen, že volili ta nejlep-
ší možná rozhodnutí, zodpovědně a 
s ohledem na další rozvoj města. 

Poděkování patří také pracovníkům 
úřadu, kteří přivedli jednotlivé vize 
zastupitelů k životu. Poděkovat však 
musím i Vám, obyvatelům města, a 
to hlavně za důsledný dozor nad naší 
prací.

Demokracie je sice křehký, ale spra-
vedlivý systém, který všem umožňuje 
vyjádřit se a být vyslechnut. 

Využijte znovu svého práva, vytvořte 
svobodně svůj názor a běžte rozhod-
nout o vlastní budoucnosti. 

Dovolte, abych Vás pozval do přísluš-
ných volebních místností, rozhodnout o 
dalším vývoji města v letošních komu-
nálních volbách.

 Rudolf Chloupek,
 primátor města Jihlavy

Zvolíme další vedení města
MASARYKOVO náměstí se proměnilo v průběhu oslav ve velkou divadelní scénu, kde mohl návštěvník nasát autentickou atmosfé-
ru uplynulých 100 let od vzniku republiky až do současnosti a velkolepě tak oslavit výjimečné výročí. Foto: Lubomír Maštera


