Volby 2022
Komunální volby
Komunální volby jsou volby zástupců měst, obcí městských částí nebo obvodů.
Říká se jim zastupitelstvo.
Volíte své zástupce do zastupitelstva v malé obci i ve velkém městě.
Co dělá zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce či města je základní orgán obce.
Zastupitelstvo řídí obec nebo město, kde je zvoleno.
Odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce.
Rozhoduje o hospodaření s obecním majetkem.
Zastupitelstvo se společně schází nejméně jednou za 3 měsíce.
Zasedání svolává a řídí starosta obce.
Zastupitelstvo se skládá ze:
 starosty
 rady obce
 pomocných orgánů - to jsou například výbory
Výbory mohou být třeba finanční nebo kontrolní.
Co dělá zastupitelstvo





schvaluje program rozvoje obce nebo města
schvaluje rozpočet
vydává obecně závazné vyhlášky
volí z řad členů zastupitelstva starostu, místostarosty a další členy rady obce

Zastupitelstvo je tvořeno lidmi, kteří jsou v politické straně:
Politická strana je organizace.
Snaží se o získání politické moci ve volbách.
Lidé do politické strany vstupují dobrovolně.
Může se stát, že se politické strany spojí.
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Pak se tomu říká koalice.
To znamená, že politické strany pracují společně.
Při volbách si vybíráme z lidí, které jsou členy politické strany nebo hnutí.
Také si můžeme vybrat z lidí nezávislých.
Říkáme jim kandidáti.
Kandidát je člověk, který chce být zvolený do zastupitelstva.
Jak probíhají volby do obecního zastupitelstva:
Volby do zastupitelstev obcí se v ČR konají pravidelně vždy jednou za 4 roky.
Výjimečně se konají, pokud v zastupitelstvu klesne předepsaný počet zastupitelů.
Počet volených zastupitelů je předepsaný podle počtu obyvatel.
Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky.
Termín voleb v roce 2022
Volby probíhají v pátek a v sobotu.
V roce 2022 proběhnou volby 23. a 24. září.
První den voleb začíná hlasování ve 14 hodin a končí ve 22 hodin
Druhý den voleb začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin.
Jak probíhají komunální volby
Před volbami je ve městech a obcích vyvěšeno oznámení o konání voleb.
V oznámení najdete podle místa svého bydliště místo a číslo volební místnosti.
Místo a číslo volební místnosti je i na obálce s hlasovacím lístkem.
Ten vám přijde do schránky v místě vašeho trvalého bydliště.
Kdy můžete jít volit:
 Když jste občanem České republiky.
Státní občanství máte napsané v občanském průkazu.
 Když je vám aspoň druhý den voleb 18 let.
 Když máte trvalé bydliště v místě, kde chcete hlasovat.
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V komunálních volbách si nelze zařídit volební průkaz.
Můžu volit pouze zastupitelstvo v obci nebo městě kde je mé trvalé bydliště.
Například:
Když bydlím v obci Otovice,
tak mohu volit své zastupitelstvo jen v této obci.
Nemůžu jít volit třeba v Karlových Varech.
Tam jsou jiní kandidáti a jiný počet lidí v zastupitelstvu.
Co je potřeba si vzít s sebou do volební místnosti:
 Občanský průkaz nebo cestovní pas
 Hlasovací lístek
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro komunální volby je jenom jeden.
Může být i složený a potištěný oboustranně.
Hlasovací lístek bude mít šedou barvu.
Na tomto hlasovacím lístku je seznam všech lidí,
kteří chtějí být zvoleni do obecního zastupitelstva.
Někteří zastupitelé jsou členy politických stran nebo politického hnutí.
Tito zastupitelé mají u svého jména napsanou zkratku.
Tato zkratka znamená politickou stranu nebo politické hnutí.
Celé názvy politických stran a politických hnutí jsou napsané na dalším papíře.
Tento papír dostanete spolu s hlasovacími lístky.
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Jak na hlasovacím lístku volit
Označit hlasovací lístek můžeme třemi způsoby:
1. způsob hlasování
Můžeme křížkem ve čtverečku u názvu politické strany označit celou stranu.
Dáváme tím hlasy všem kandidátům této strany podle jejich pořadí.

2. způsob hlasování
Můžeme křížkem ve čtverečku před jménem označit různé lidi z různých stran.
Nahoře vlevo na hlasovacím lístku je uvedený maximální počet lidí,
které můžete označit.

3. způsob hlasování
Toto je kombinace zakřížkování celé politické strany a jednotlivých lidí.
Můžete si zakřížkovat jednotlivé lidi, které chcete mít jako své zastupitele
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a zbývající počet lidí vyplnit lidmi z jiné politické strany.
Může to vypadat například takto:

Dejte si pozor,
aby počet vašich křížků nebyl větší než počet volených zastupitelů.
To by pak byl váš hlasovací lístek neplatný.

Vzor hlasovacího lístku pro komunální volby:

Neplatný hlasovací lístek
•
•
•
•
•

Není vložený do šedé úřední obálky.
Je roztržený.
V obálce je více hlasovacích lístků.
Zakřížkujete na lístku více kandidátů než je
počet zastupitelů
Místo křížkování uděláte kroužky.

Jak to udělat v den voleb:
1. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo
cestovní pas.
Vezměte si s sebou hlasovací lístek.
Pokud ho nemáte, dostanete ve volební místnosti nový.
2. Jděte do volební místnosti.
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Tam sedí volební komise.
Volební komise jsou lidé, kteří dohlíží na volby.
Jsou ve volební místnosti, aby bylo všechno v pořádku.
3. Ve volební místnosti ukažte občanský průkaz člověku z volební komise.
Podle průkazu vás najde na seznamu voličů.
4. Dostanete do ruky prázdnou šedou úřední obálku.
Na této šedé obálce bude úřední razítko.
S touto šedou obálkou a šedým hlasovacím lístkem jděte za plentu.
Plenta je připravený závěs ve volební místnosti.
Za plentou upravíte hlasovací lístek.
5. Připravte si hlasovací lístek a zakřížkujte kandidáty.
Můžete zakřížkovat celou politickou stranu nebo jednotlivé lidi.
Můžete to mít i připravené z domova
Pokud potřebujete pomoct,
může vám s tím pomoct asistent nebo někdo z rodiny.
Tento šedý hlasovací lístek dejte do šedé obálky.
6. Vyjděte zpoza plenty a vhoďte obálku do připravené krabice s otvorem.
Této krabici se říká volební urna a je před volební komisí.

V roce 2022 zpracovala organizace Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.
www.rytmus.org • www.umluva.cz

zdroje:
senat.cz
wikipedia.org
mvcr.cz
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