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Volební informace č. 1

oveni počtu členů obce

stránkách ČsÚ:

na peticích Čuph tiřaa. očtu
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. maximální poěet kandidáiů na kandidální listině _ kolik se volí zastupitelů, výjimkaje však u obcí se sedmi a méně zastupiteli - zde je možné navýše;í o ťetinu (se
zaokrouhlením na celé číslo dolů):- Volí se 5 zastupitelů - na kandidátní listině maximálně 6 kandidátů- Volíse 6 zastupitelů _ na kandidátní listině maximálně B kandídátů- Voli se 7 zastupitelů _ na kandidátni listině maximálně 9 kandidátů

. kandidátni listiny mohou podávat následu.iíci typy volebních stÍan| politické strany'
politícká hnutí a jqich koalice' dá|e nezávislí kandidáti (kandidují každý 'sám za sebeí)'
sdru.žení 

'nezávistých kandidátů (před podáním kandidátní lištiny n;podléhaji Žádné
předchol rcgistraci) a sdruŽení politických stran nebo polítickýcň hnutÍ a ne'ávÍslých
k a n d id át ů (Íaktéž nepodléhají předchozí registraci)

staln i obř?n' čIPnsr nát n Ích vol bách
Z ustanovení s 4 odst' 1 zákona ó' +s1l2oo1 šb' vyplyvrálTeT6-E astupitelstva
:b:.9 TgŽ" být také státní oběan jiného členskéh; atátu Evropské unie (např' slovák,
Polák' Němec ''')' je_li v obci přihlášen k TRVALÉMU pobytu' To z;amená' že'takový obóan
může:

KAND|DoVAT do zastupitelstva obce (V ustanovení s 5 odst' 1 cit' zákona je
použito terminu 

''každý Volič''),
PoDEPSAT PETlcl na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdruŽení
nezáVislých kandidátŮ'

. BÝ"I čťENEM oKRsKoVÉ VoLEBNí KoMlsE Vjakémkoliv volebním okrsku na
území ČR' má_li na území ČR trvalý pobyt (to však n;platí u zápisáváiele _ tim může
být pouze občan ČR)'

anižby musel být zapsán v DoDATKU stálého seznamu voličů (dodatek slouži k zápisu
Voličů - cizích státnich občanů EU - Viz s 28 odst. ,l c1t. zákona a Ýzor 2 přílohy provááěcí
vyhlášky č' 59/2002 sb' ).

POZOR !

Pokud Však cizí stálni občan EU s trvalým pobytem v obci bude chtít do zastupitelstva
obce VoLlT, musí SÁM PoŽÁDAT u oblcniho úřadu o zápis do tohoio dodatku' a to
nejpozději do slředy 8. řÚna do í6.00 hodin' kdy se uzavirá stálý seznam voličú a jeho
dodatek''To neplatí, pokud jiŽ byl do dodatku zapsán někdy V minul;sti a od té doby ne'byl z
tohoto Vyškrtnut. Pokud Volió - cizí státní občan EU nebudgV dodatku po uvedeném termínu
zapsán' nebude mocj ani Volit, neboť dodatečný zápis takového voiiče do dodatku není
možný, a to ani ve volební mÍstnosti (nejednáJi sé o administrativní pochybení obecního
úřadu).

Připomínáme, že dojde-lj k zápisu voliče - cizího státního občana EU do dodatku stálého
seznamu Voličů nebo naopak k jeho vyškrtnutí (Volič sám požádal o Vyškrtnutí nebo přestal
být Volitelný -' napj' se odstěhoval), je třeba tuto skutečnost hlásit cizinecké policii' jako
tomu bylo obdobně při letošních volbách do Evropského parlamentu V souvislosti'se zápi;em
nebo Vyškrtnutím Voliče do seznamu Voličú pro Volby do Evropského parlamentu (foimulář
pro nahIášení Vám byl zaslán dřive).

91e#nÍg!n!m,á!ního počtu čIenů okrskové volební komise
V případě souběhu Voleb do zastupitelstev obólš vólbáňldoš;i ilEkové volební
komise ustavují a následně funguií pod|e zákona č. 491/2oo1 sb. (o Volbách do
zastupitelstev obcí)' To znamená, Že také stanovení MlNlMÁLNÍHo počtu čienú okrskové
volební komise se rovněŽ při souběhu voleb řídí pouze práVni úpravou na úseku voleb



do zastupitelstev obcí, konkrétně ustanovením s 15 písm. d) zákona ě. 491/2oo1 sb..
Podle nějje sta.osta povinen s přihlédnutím k počtu Voličů Ve volebním okrsku stanovít tento
počet v termínu d9-p9!dě!!-Lls!p!3' a to tak' aby MlNllvlÁLNí pocet členů byl neiméně 6
(5 + zapisovatel)' V připadě Volebního okrsku do 3oo VoLlČŮ můŽe být okrsková volební
komise čtyřčlenná (3 + zapisovatel)' stanovení minimálního počtu neni třeba zveře.iňovat
na úřednídesce obecního úřadu, postačíjeho založenído Volební dokumentace'

POZOR !!!
Každá volební strana (tedy i nezáVislý kandidát)' jejíŽ kandidátní listina bude pro volby do
zastupitelstva obce (městského obvodu) zaregistrována, může nejpozději do středv ío. září
do každé okrskové volební komise na území obce (městského obvodu) delegovat 1 ělejla a
1 náhradníka' přiěemŽ člena delegovaného volební stranou NELZE oDMíTNoUT' a to
ani v případě již naplněného minimá|ního počtu ělenů komise !!!.

/ hlavička starosty nebo obecního úřadu /

Stanovení minimálního počtu členů okrskové Volební komise pro
volby do zastupitelstva obce (města, městyse, městského obvodu)

Stanovení minimálního počtu by mohlo vypadat např. následovně:

konané ve dnech í0. a 11. října 2014

Vsouladu s ustanovením S 15 písm. d) zákona č. 49112001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně někteÚch zákonů' Ve znění pozdě.iších předpisů,

stanovuji

pro Volby do zastupitelsfua obce (města, městyse, městského obvodu)

konané Ve dnech 10. a 11 ' ř'ina 2014 minimální počet členů okrskové Volební komise

ve volebním okrsku č. 1 v počtu ..-...-- členŮ,
ve volebním okrsku ě' 2 v počtu .'''.''. členŮ,
ve volebním oksku č. 3 v poětu .-..-.., čIenů.

/hranaté razítko obecního úřadu/



!!!!MěU Rilchnov lpd Kněžnou stanovil počet obyvatel k 1.1.2014 pro obce
r'obvodu PoÚ Ryclmov nad Krrěžnou (kiomě Solnice' která je samostatným
registrLrjícín úřadem) ze stránek Mi:risterstva vnitra a tyao údaje se mohou
drobně liŠi1 od ndajů na s1ránkách statistického uřadu (talo metodika nám
bohužel došla až poté' co jsme udělali náš propočet). Abychom lerr-rát1i
kandidující l'olební srrbjekiy, prosím, aby byly uváclěny *daje, které jsme jIŽ
zveřejnili na webu ]měst1lRK www.rvchnov-citv.cz, konl{fétně Zde:
http !/www. rv c h n ov-c i tv, crvo I bv- do-z a stu p itel stev- o b ci - a-d o-
sen at u -p a rl am é ntu- c r/d - 57 27

Podávání kandidátních Iistin - komunáIní volbv
Kandidátní listiny pro Volby do zastupitelstev obcí se podáVají registračnímu úřadu
(= příslušnému pověřenému obecnímu úřadu či úřadu min' se dvěma odbory) nejpozději
do úteŇ.9' srpna do'l6.00 hodin' zmeškání uvedeného termínu a trodinyle dťívoaeňpro vydání rozhodnutí o odmílnutí kandidátní listiny. Problematiká podáVání
kandidátních listin' jejich náležitostí a příloh (prohlášení kandidáta, petice) je upravena
V ustanovení s 21 a s 22 zákona č,' 491/2001 sb'. Vzor kandidátni listiny (Včetně prohlášení
kandidáta)je možné rovněŽ najii Ve Vzoru 6 přílohy prováděcí vyhlášky č. 59/2oo2 sb. Dá'e
lze najíi vzoly na sÍánkách www.rvchnov.cilY.cz' znovu připomínáme, Že petice se
přikládá pouze u 2 typů volebních stran, a to u sdružení nezávislých kandiáátů nebo
nezávis|ého kandidáia' Pro usnadnění Výpočtu Véků jednotlivých kandidátů Vám V příloze
zasíláme rovněž přepočtovou tabulku věků' věk by měl být na kandidátní listině uveden
aktuálně ke dni podání kandidátní |istiny, přepočet Věků ke dni Voleb pro uvedení na
hlasovacím lístku jiŽ zajistí příslušný registračni úřad'

K Uvedenému uvádíme ida|ší uŽitečné informace:

. voličem je nejen svépráVný státní občan čR' ale i státni občan jiného členského
státu EU (na základě smlouvy o přistoupení ČR k EU), který alespoň v první den voleb
(nejpozděii í0. řína) má TRVALÝ pobyt v obci' dále ktený atespoň druhého dne
voleb dosáhl věku í8 let (nejpozději í1. října) a není_li omezen na osobní svobodě
z důVodu výkonu trestu odnětí svobody' nebo zdůVodu ochrany zdravÍ lidu (např'
uzaVřené infekční oddělení)

. kandidátem může být volič - postačítedy' má-li kandidát nejpozději 1o' října trvalý pobyt
V obci, Ve které kandiduje, přičemž kandidatuře nebráni omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdravi lidu; funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná sě
zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu, dále se zaměstnancem
zařazeným do pověřeného obecního úřadu, kraiského úřadu nebo finančního
úřadu' ato za podmínky, Že zaměstnanec vykonává přímo státnÍ správu vztahující se
k územní působnosti dané obce (např' Výkon agendy evidencé obyvatel' špráva
poplatků, plnění úkolů na úseku voleb, přestupková agenda aj.)' nebo za podmínky, Že je
zaměstnanec jmenován starostou, primátořem' heitmanem, radou kraie nebo radóu
obce (např. VedoucÍ odboru) _ nesluěítelnost tak nenastáVá např. u ředitéle školy (není
zařazen do obecního úřadu); neslučitelnost nastává aŽ zvolením (11. října V; 14:oo
hodin) a řeší se následně (úkon k odstranění neslučitelnosti do 3 dnů od ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce, faktický zánik neslučitelnosti do 3 měsíců od ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce)



V .................................. dne

podpis starosty

zmocněnec volební stranv - nové stanovisko MV
Volební strany čini úkony (např' podáni kandidátní Iistiny) prostřednictvím zmocněnce
(vyjma nezávislého kandidáta, kteÚ si úkony činí sám)' na kandidátni listině se uvádí rovněŽ
náhradník zmocněnce' V této souvislosti Vám V příloze zasíláme stanovisko Ministerstva
Vnitra ze dne 7. dubna 2014, č'j.: N/]V-41848-2^/s -2014' z néhoŽ nově vyplýVá' že
zmocněncem volební strany nebo jeho náhradníkem nesmí být kandidát pouze v řámci
téže volební strany' To znamená' že kandidát volební strany A může být současně
zmocněncem volební strany B, a to i přesto' že se jedná o volby do téhož zastupitelstva
obce. Pfo úplnosi dodáVáme' že je lovněž přípustné, p|ní-li funkci zmocněnce tatáž
osoba pro více volebních st.an najednou' odvolávat písemně kandidaturu kandidátů
z kandldátní listiny může pouze zmocněnec po|Ítické strany' politického hnutí nebo jejich
koalice (nejpozději do 48 hodin před zahájenim hlasování)' jak má na mysli ustanovení s 24
odst' 2 zákona č.491/2001 sb.'



Městslrý úřad Vamberk - registrační úřad

Volby do zasírrpitelstev obcí ve dne*h 10. - 11' íilna 2014

ozNÁMENÍ
h,Iěstshý úřad Vaurberk ozn a m uj e, žeje ve smyslu $ 12' zák.ě. 4g1/2oo1
Sb.,-o_ volbáoh do zastupitelstev obcí a o zrrěně něktedch ákonů ve zrrění
pozdějších předpisů (dríle jen zákon) registračním úřadem.

Pam ,brÍ. .T tt"ď9t' podávají politické strany a politiclcí hnutí a jejich
koalice, neávislí kandidáti' sdruŽení neávislých tňalaam nebo sdňžení
P."|ti"ry:l"ry ryb9 notitictyctr bnutí a neávislých kandidrítra kandidátní
listiny ($ 21 odsí2 ákona) a nočet oodpipů na ojticích (6 2l Át.+ zEkona):

neáúslý kandidát

Lhoty u Potštejna
Lupenice
Polom
Potštejn
Proruby
Rybní nad Zdobnicí
Vamberk
zaněI

16
I4
7

37
3

'))
138
27

sdružení nezávislých
kanďdátů

22
20
9

65
4

31
322

46

KáTďdaqí fistiny mohou podávat volební stany dle uvedeného zÉkonaregistračlímu.úřadu nejpozději do 05.08.20t4 a to ao rooo ňáio.
ťoveřenj. zaměsttranec k přebíniní listin je Ing. Josef šIechta, CSc..

Ve Vamberku dne 10.07.2014

z2'-{,,f"/-rl
' 1ng. Josef Šlechta' CSc.

tajemník městského úřadu


