VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
pátek z3. žáří 2022 od 14.1)0 hodin do 22.00 hodin
a §obota 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Yolič€,í ie
stótu

/

státní občaD ČR, klerý nejpo,děii 21, září 2022 dovŇí 18let a ňá v obci naa]],' potryt, / občaD jfuúho člcnského
24, zíří 2022 dovrší]8 let. Dtli v obci tryalý nebo re8istrola!ý přechodný pobll a Požá.la] o Zipi§

EU. ktc.ý Dcjpozději

do dodat|u stá]a]ro sczlaDu yoličů

volii,nusl vť loltblu Uillnoýi plokiz{t

§o

lotožtrosl a stítníobčanslyí / platným občaDskýn průkttzeln,

/

llatným

eeJU\nln]p.\mCLJ[!kPublikj,/]Jeliocizincc.prŮkazcDlopoyoteníkln,alémupolrytulctropolÝrzcnímopřechodnén
pob.vtu Da území,piíPadně osvědčením o re8istracj,

Ncprckáž.Ji Ýolič síou totožnosl a státníobčanstiípotř.hný,ni doklady,

Ďebude

nu hlasoÝá!í umožnčlo.

Hlasovací líslek
Hla§ovací lí§tek pťo tolt r do za§lupitelstvl| obce nliže býl ýllišlěn oboustr nně. v ttúoÝétnpřípádě je ! zápátí uved.n le\í ,Pok.ačoýóní fu .lfuhé

IJdaj o členslvíkandjdálů v polilických stíanách a po]ilických hnu!ích je na hlasovacín líýku uýe.len zkratkou: seznam zkratek je uvedcn !íže.
Pořadové čí§lo kandidáta. ktery byl při regi§tíacj škrtnut, zú§tává na hlasovacírn lístku neobsazené, v,olový l asovací lístck a intornace
o případrých b§|ových chybách jsou žveřejněny ve Ýolební mísrDosli.
Ve lo]ební mí§boýi Se zveřejnují intoínáce o připadném izdání se kandidatury nebo odvolání kand]dáta. K hl.sůD odcyzdúýn přo hkového
kándidáta s€ nepřihlizí

Způsob hlasoÝání

voiič obdň od okrs|ové voleb!í konise plázdDou úředD obáiku opatienou úředdm Řzítkent, Na požádání ! konise Ýydá i hiasovací lísrck,
s úiedníobáIko! a niasolacím lGtkem vstou!í volič do prostoru určené]ro k úpraýě hlasovacích lís&ů, Poč€l členůzasllpitel§tÝá obce, ktcÝ mí
být zýolen ý

d

i€ u,cdcn Y Zíhltví ltlasovaciho |í§tku.

é obci,

H]asovaci líStek je nulné upravjt ied!ím z uvede!ých způsobů:
t. označit |řížkem ve čtverečku v zánhví sloupce před názvenr voiební slŤany pou7.€ lednu Ýolclmí slrmu. Tm je dán nhs kandidálůnr 1é!o
volebíí slŤany v pořadí dle blasolacího lí§iku v počlu. kol]k členůzaslupitel§tva obce má býl voleno,
2. označil ! íámečcíchpřed jnény kandidátů křťkem toho kaúdidáta, pŤo kleíéhó voúčhlasuje, a to , klerékoli volcbní shany, N€júš€ l7.e
ozničil tolik kíndidátůj kolik čIenůzástupilélstvá obce lni být rÝoleno,
3, Kombinoyat oba způ§oby a ozmói křížk€n iednu Yolební stlinu á dálc
trrečku před jménen kandidáta datšíkandidátJ z liboYolných
osiítníó Ýolebních slnn. V tonto piíladě je dáD l as jcdtrotlivč odačcDýn kaldidálůn1' Z označenévolební §trany je dán hlas podle pořadi
na btasovací, lístku poue tolika kandidálům, kolik zbýýá do počíuvolelých členůzastu pitclst! á,

v

Pokud volič označíkíížkenýolébníslráňD, n.ornačúje již Ý télo Ýol€hní slr.ně konkréaDí kaldidílr-. K označeník}ndidátŮ u télo Ýolební
slrány se ! takovén příprdě nepřihlírí.

Utlavený hlesovací listek !1ožívol]čdo šedé úřední obálky, uIče.étlo volb! do 2astupiielstey obcí,
Pokud Ýolič ňeoznačí ía hla§oÝacín lúlku ani lolební §lřánu, §ni žádňého kandidála, hla§ov..í lí§lek neiloží do úřcdní ob]ólty, hlasoYací lístek
přetrhne nebo ýloži do tiřední obálkr několik hln§oYacích li§tkú do téhožzlsllpitclslyá, je jeho hla§ neplalný.

HlásoÝíní
Yolič hlaslic osobnč, 4sl()upcní ncní příp!sh,ó. t']ředn' obálku

S upravenÝm b]asovacún

líllkcnr ýložílolič před okrskovou volební komisí

yončem, kielý lemůžeupravh hlasoýací lístek pro tělesnou vadu, nemůže čist nebo psát. můžebýt v prostoru pĎ úprálu hlasoýacích líslkú
přítone! jiný volič, ne však čIen oksko!é volební komise, a |hsovací 1ístek za něho lpravit a v]oát do úřcdníobáky, popřípadě i úřední obálku
yložit do lolební s.hrínky,

s

Hla§ováni do 2aslupitehl€ý něst§LTch čáýíá něýsrych obrodů
v ltlaÝním mčslčPlaze yložíYolič do j€dnó úředDí obílkv oba hrusotací tístkr, tj. líslek pío volbl
do zaýupite]stva nzemně členěnéhosratutárního města |ebo do Zástupitehiva hlalniho městá Prahy telto lístek je ozDačcn Da lcvóm okíaji
Sýislým Lužovýmprunem) a lístek pro vo]by do7a§tq itehŇaaěstského obvodu nebo ně§tské části,

v úzelDččlcněnýdt slatutámích mčÝecl á

Hla§oYáňí do přeno§né Ýo|€bní schránky

Volič může2e závažn\;ch. 7ejména zdravotních. dúvodůpožádat obecní úřad i ve dnech voleb svoji okrskovo! voleb!í kolisj o to, tby nrohl
hlasoYat mino volební mí§tnost do pienosné Ýotební §chrá.ky. ok§ková volební komise však můževysilat své členy s přelosnou volební
§chránkou!orl7-e

v íálnci svého volebního okr§ku.
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