V pátek a v sobotu se budou volit obecní zastupitelstva - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Pátek, 05 Říjen 2018 04:18

Volby do obecních zastupitelstev se budou konat 5. a 6. října 2018. Termín komunálních voleb
vyhlásil prezident Miloš Zeman 23. května. Prezident republiky musí podle zákona vyhlásit
termín voleb nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Náchodský obvod bude navíc volit i svého
senátora Parlamentu České republiky.
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V komunálních volbách 2018 může volit každý svéprávný občan České republiky, který dosáhl v
době konání voleb věku 18 let. Volič obdrží jediný hlasovací lístek. Každý volič má tolik hlasů,
kolik je členů zastupitelstva.

Oprávněný volič může ve volební místnosti za zástěnou volit třemi způsoby:
- Volič označí jednu politickou stranu. V takovém případě dostávají hlasy kandidáti voličem
označené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet
volených členů zastupitelstva.
- Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi připadne jeden hlas.
- Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu stranu a dále vybere u ostatních stran jednotlivé
kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z
označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do voleného počtu zastupitelů.

Nejpozději tři dny před začátkem voleb by měl každý volič do schránky ve svém trvalém bydlišti
obálku s hlasovacími lístky. Spolu s volebními lístky najde volič v obálce i instrukce ke
správnému vyplnění. Hlasovací lístky si může volič vyžádat i v samotné volební místnosti.

Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad
své voliče informuje. Jedná se o obvyklé místo, kde volby probíhají pokaždé. V případě
závažného zdravotního důvodu může volič požádat obecní úřad o hlasování mimo volební
místnost - za voličem přijdou dva členové volební komise s přenosnou hlasovací schránkou.
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Volič může s voličským průkazem volit pouze v případě v krajských, senátních, sněmovních a
prezidentských voleb, případně ve volbách do evropského parlamentu. Pro volby do obecních
zastupitelstev se voličský průkaz nevydává.
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