Oznámení
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MÉSTYSE KRUCEMBURK
Starosta městyse Krucemburk podle zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Doba konání voleb
l. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
v pátek 23 .září 2022 v době od 14,00 do 22,00 hodin
v sobotu 24.září 2022 v době od 8,00 do 14,00 hodin.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č.l - Krucemburk

je volební místnost: Nám.Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
( místnost informačního centra)

ve volebním okrsku c.2 - Krucemburk, Staré Ransko

je volební místnost: Staré Ransko č.p. 88, 582 66 Krucemburk
(místní knihovna)

ve volebním okrsku c.3 - Krucemburk, Hluboká

je volební místnost: Hluboká č.p. 13, 582 66 Krucemburk
(penzion U Strašilů)

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
Volební okrsek č. l, KRUCEMBURK
Počet členů komise: 12

Volební okrsek č. 2, STARÉ PANSKO
Počet členů komise: 6

Volební okrsek č. 3, HLUBOKÁ
Počet členů komise: 4

Jmenovaní zapisovatelé volebních komisí
Volební okrsek č. l, KRUCEMBURK
Radka Rudolfova

Volební okrsek č. 2, STARÉ PANSKO
Ludmila Soukupová

Volební okrsek č. 3, HLUBOKÁ
Daniela Soukupová

KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana
České republiky, který alespoň dmhý den voleb (24.09.2022) dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který druhý
den voleb je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému
pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit

přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21.09.2022 Úřad městyse Krucemburk seznam v 16:00 hodin
uzavře.

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Nám. Jana Zrzavého 13, Krucembiirk) je
zapsán ve stálém seznamu voličů, a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku
Krucemburk č. l. Ve volební místnosti mu budou vydány volební lístky.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Při volbě do zastupitelstva městyse se voličské průkazy nevydávají.
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městyse (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.
Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na kontaktní email
mestvs@krucemburk.cz do 21.9.2022, kontaktní telefonní číslo 569 697 320 do 24.9.2022.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
l) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili
do volební místnosti.

3) 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. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním

pasem České republiky, jde-li o cizince, pmkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o
přechodném pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak
označený hlasovací lístek jiný.
4) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve
volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní
mu hlasování.

5) 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.

6) V prostom určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s
voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do
prostom určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové
volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
HLASOVÁNÍ:

l) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků.

2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno
tedy 15.

3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti
jednotlivých volebních stran.
4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s

kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před
jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně
jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl
počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v
pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
5) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavců 3 a 4 jej volič vloží do úřední obálky, kterou
obdržel od okrskové volební komise.

6) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před
okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostom,
komise hlasování neumožní.

HLASOVACÍ LÍSTKY:

Hlasovací lístků budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději
20.09.2022, příp. budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

V Krucemburku dne 12.7.2022

<^

Mgr. Otto Kohout
starosta městyse
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