VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022
První den voleb – v pátek 23.09.2022 proběhne hlasování od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
druhý den voleb – v sobotu 24.09.2022 se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24.09.2022 ihned po uzavření volebních místností.
Každý volič může v týchž volbách do zastupitelstev obcí hlasovat pouze jednou.
Hlasování na území města Třeboně proběhne na obvyklých místech ve 12 volebních okrscích.
Kontaktní osoby zajišťující průběh a organizaci voleb:
Bc. Martin Matouš, budova MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46, kancelář č. 109 (tel. 384 342 154,
702 212 047, e-mail: martin.matous@mesto-trebon.cz)
Renata Němcová, budova MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46, kancelář č. 109 (tel. 384 342 138,
722 113 206, e-mail: renata.nemcova@mesto-trebon.cz)
KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit do zastupitelstva obce Třeboně má občan Třeboně za předpokladu, že jde o státního občana
České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24.09.2022, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den
voleb, tj. 24.09.2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž právo
volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních úmluv.
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo
služba vojáka z povolání v zahraničí.
Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.
Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad
do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič
prokáže státní občanství státu (EU) a dále přihlášení se k pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu
voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Každý volič si může
v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění
údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě
písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 21.09.2022 obecní úřad stálý seznam voličů a dodatek ke stálému
seznamu voličů v 16:00 hodin uzavře.
VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Palackého nám. 46, Třeboň) je zapsán ve stálém seznamu
voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 7 – Klub důchodců v DPS
(Chelčického 2, Třeboň).
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Při volbách do zastupitelstev obcí se voličské průkazy NEVYDÁVAJÍ. Volič může hlasovat pouze
v obci a ve volebním okrsku, v němž je zapsán ve stálém seznamu voličů.

VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič
hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:
Při volbách do zastupitelstev obcí se nevytváří zvláštní seznam voličů. Z tohoto důvodu není možné,
aby voliči hlasovali ve zdravotnických či obdobných zařízení s výjimkou voliče, který má v trvalý pobyt
v obci a ve volebním okrsku, ve kterém se nachází uvedené zařízení. V tomto případě může volič
postupovat i dle pokynů uvedených v níže uvedeném odkazu: Hlasování do přenosné volební schránky.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
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.

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI VOLIČE:
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 (tj. státní
občan členského státu Evropské unie zapsaný na základě písemné žádosti v dodatku ke stálému
seznamu voličů). Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo
potvrzením o přechodném pobytu.
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.
VÝZVA K OVĚŘENÍ PLATNOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU:
V souvislosti s účinností nového zákona č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech, již není možné
vydávat obč. průkaz s omezenou platností na 1 měsíc pro výkon volebního práva. Z uvedeného důvodu
vyzýváme občany, kteří mají zájem hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, aby si včas zkontrolovali
platnost OP a případně v dostatečném předstihu podali žádost o nový občanský průkaz. Volič je povinen
ve volební místnosti předložit PLATNÝ občanský průkaz nebo PLATNÝ cestovní pas k prokázání
totožnosti.
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ:
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na
požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1/ 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
členů zastupitelstva obce má být voleno.
2/ označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to
z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno.
3/ kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní
kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče
neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas
voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí
do volební schránky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
INFORMACE O VZDÁNÍ SE A ODVOLÁNÍ KANDIDÁTA:
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání
kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
HLASOVACÍ LÍSTKY:
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text "Pokračování
na druhé straně".
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím
lístku uveden zkratkou.
Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20.09.2022,
případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Stav textu ke dni : 08.08.2022
V Třeboni dne 08.08.2022

