Komunální volby 2022- přehledně
Poslední volební období uplynulo jako voda a po čtyřech letech budeme opět volit nové složení zastupitelstva obce. Prezident
ČR vyhlásil termín voleb na období 23.9.2022 – 24.9.2022. Tento rok kandidují v Horním Němčí do zastupitelstva obce 4 strany
(Pro Horní Němčí společně, Společně za spokojený život v Horním Němčí, SLUŠNĚ A PRO VŠECHNY a KDU-ČSL)- kdy se volí 15i
členné zastupitelstvo obce.
Přejeme občanům šťastnou ruku při výběru kvalitních kandidátů. Kandidátů, kteří to myslí s naší obcí vážně, nežvaní, pracují a
snaží se naši krásnou obec posouvat dále. Věříme, že nové složení zastupitelstva bude pracovat sourodě a budou se již vážně
řešit pouze potřeby obce. Tak si zkontrolujte platnost občanského průkazu či cestovního pasu a budeme se na vás těšit u
volební urny.

Termín voleb:
Pátek 23.9.2022 od 14:00-22:00
Sobota 24.9.2022 od 10:00-14:00

Místo konání:
Kulturní dům Horní Němčí

Podmínky účasti u voleb:
•
•
•
•

Platný občanský průkaz nebo cestovní pas
Věk 18+
Trvalý pobyt v Horním Němčí
Jiné, kdy nesmí nastat (výkon trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti, omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu, výkon služby vojáka z povolání v zahraničí)

Volební lístky:
Nejpozději 3 dny před konáním voleb ve vašich schránkách
K dostání i v místě konání voleb (Kulturní dům Horní Němčí)

Volební lístky: Jak volit?
Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde navíc
probíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:
•
•
•

Označit křížkem jednu volební stranu – takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na
hlasovacím lístku.
Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů
zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.
Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do
počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím
lístku.

Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých
kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu.

Kdy hlas neplatí
Hlasovací lístek neplatí, jestliže:
•
•
•
•
•

neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta
označíte více než jednu volební stranu, označíte více kandidátů, než kolik se volí členů do zastupitelstva
nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky
vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva
je hlasovací lístek přetržený

Hlasování ve volební místnosti: Postup krok za krokem
Při vstupu do volební místnosti prokážete svoji totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu. Každý volič
se musí dostavit do volební místnosti osobně, hlasování v zastoupení není možné.
•
•
•
•
•

Od volební komise obdržíte obálku s úředním razítkem.
S ní a hlasovacím lístkem se vydáte za plentu.
Provedete úpravu volebního lístku křížkováním podle výše uvedeného návodu a vložíte ho do úřední obálky.
Pokud současně volíte do Senátu, je důležité vložit hlasovací lístek do obálky správné barvy. Hlasujete ve dvou
obálkách - šedá je pro komunální, žlutá pro senátní volby.
Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodíte před zraky komise do volební urny.

