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V¯TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

POVODNù ZASÁHLY I NA·E OBCE

Obãané Suletic se ihned zapojili do ãi‰tûní pﬁíjezdové komunikace. FotoreportáÏ na str. 4-5.

Foto: Miroslava Bálková

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
■ Dne 22. kvûtna 2010 se starosta
Ladislav Ptáãek a Zdenûk Pinc zúãastnili jednání regionálního sdruÏení
Spolku vlastníkÛ obecních lesÛ
(SVOL) v Dûãínû. Program jednání se

t˘kal problematiky prodeje dﬁeva, dotaãní moÏnosti, zalesÀování a souhrn
ãinností.
■ Dne 25. 06. 2010 ekonomka E.
Kozlerová absolvovala ‰kolení eGo-

vernmentov˘ch dovedností v rámci
EGONcentra Ústí nad Labem na téma
CzechPOINT - Obecné základy práce
(Pokraãování na následující stranû)

Z ãinnosti Obecního úﬁadu
(Dokonãení z pﬁedchozí strany)
s portálem, Katastr nemovitostí, Rejstﬁík trestÛ.
■ 29. 06. 2010 ekonomka E. Kozlerová absolvovala konzultaci na Krajském úﬁadû ÚK na téma „Zapisování
údajÛ do informaãního systému evidence obyvatel od 01. 07. 2010“.
■ Dne 01. 07. 2010 se zúãastnili starosta L. Ptáãek a ekonomka E. Kozlervá semináﬁe „Postup pﬁi ukonãení volebního období obcí 2010“. Cílem semináﬁe bylo podat ucelen˘ pﬁehled o úkolech a praktick˘ch postupech obce
spojen˘ch s ukonãením volebního období.

starosta Ladislav Ptáãek se ZdeÀkem
Pincem zúãastnili odborného semináﬁe, kter˘ organizoval SVOL. Tématem
semináﬁe byla organizace pûstební
ãinnosti a údrÏby lesÛ v oblasti ·umavy.
■ Mûsíc srpen byl ve znamení povodní a pﬁívalov˘ch de‰ÈÛ. âinnost OÚ
byla zamûﬁena na odstraÀování následkÛ a pomoci postiÏen˘m.
■ Dne 08. 09. 2010 se místostarosta

Mgr. Václav Kavan zúãastnil schÛzky
svolané odborem strategického rozvoje
Magistrátu Ústí nad Labem k projednání projektu „Technologické centrum a
elektronická spisová sluÏba“.
■ Dne 09. 09. 2010 se starosta Ladislav Ptáãek zúãastnil semináﬁe „Povodnû 2010 - moÏnosti ãerpání finanãních prostﬁedkÛ na likvidaci ‰kod ze
zdrojÛ Ministerstva pro místní rozvoj“ .
■ V mûsíci záﬁí byla ãinnost OÚ jiÏ
zamûﬁována na organizaãní a technické zabezpeãení komunálních
voleb.

■ Dne 02. 07. 2010 místostarosta
Václav Kavan absolvoval ‰kolení eGovernmentov˘ch dovedností v rámci
EGONcentra Ústí nad Labem na téma
CzechPOINT - Obecné základy práce
s portálem, Katastr nemovitostí, Rejstﬁík trestÛ.
■ Dne 03. 08. 2010 zástupci spoleãnosti Renomat provedli prohlídku bytovky ã.p. 43 za úãelem zpracování odborného energetického posudku - stanovení energetické nároãnosti budovy.
■ Ve dnech 31. 08. - 02. 09. 2010 se

I na‰e vesnice patﬁí mezi ty ne‰Èastné obce, které postihla velká voda.

Obecní knihovna konãí
Chtûla bych touto cestou podûkovat
v‰em ãtenáﬁÛm, kteﬁí nav‰tûvovali
obecní knihovnu za uplynulé období, to
znamená celou dobu co jsem tuto sluÏbu poskytovala. Souãasnû prosím ãtenáﬁe na‰í knihovny, abyste se podívali

ve va‰í knihovnû nebo skﬁíÀce, kam odkládáte kníÏky, zda tam není pﬁece
jenom zasunutá a neodevzdaná kniha
z obecní knihovny.
Zejména se mi jedná o v˘mûnn˘
soubor - tato kniha má na horním hrotu

VEDENÍ OBCE DùKUJE
■ Pan Pavel Duffek, chataﬁ z ByÀova, pﬁedal obci finanãní dar ve v˘‰i
10 000,- Kã na odstranûní ‰kod po povodních.
■ Firma Horãík ze Lhoty pod Pannou poskytla obci mechanizaci a provedla
nezbytné práce pro vybudování provizorního mÛstku pﬁes Homolsk˘ potok
u rodinného domu Veselsk˘ch v ByÀovû. Souãasnû zajistila odklizení sesunuté zeminy na obecní komunikaci vedoucí do horní ãásti ByÀova.
■ Firma Vladimír Pavle ze Lhoty pod Pannou poskytla nezi‰tnû mechanizaci na nejnutnûj‰í vyãi‰tûní koryta Homolského potoka od nánosu kamení a
bahna v oblasti ByÀova a Lhoty pod Pannou.
■ Vedení Obce Homole u Panny dûkuje tímto v‰em obãanÛm obce, kteﬁí
se po pominutí záplav dobrovolnû zapojili do odstraÀování kamení, ‰tûrku
a bahna z veﬁejn˘ch prostor a komunikací.
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kníhy nalepen˘ ãerven˘ prouÏek.
V‰echny tyto knihy musím vrátit co nejdﬁíve do krajské knihovny. JestliÏe najdete takovou knihu ve Va‰í knihovnû,
prosím Vás o vrácení na obecní úﬁad
nebo ke mnû domÛ - Homole u Panny
30 - u rybníka.
K 30. 9. 2010 knihovna konãí svoji
ãinnost vzhledem k tomu, Ïe ãtenáﬁi
tuto sluÏbu nevyuÏívají. V souãasné
dobû máme jednu skalní ãtenáﬁku,
která chodí pravidelnû 1x za 14 dní a
nûkolik ãtenáﬁÛ, kteﬁí knihovnu nav‰tûvují nepravidelnû.
V pﬁí‰tím obãasníku, bych Vás milí
ãtenáﬁi tohoto listu seznámila s mojí
prací v knihovnû. Bude to taková statistika v˘pÛjãek. Louãím se s Vámi z
titulu této sluÏby pro Vás a pﬁeji Vám
mnoho pracovních, osobních úspûchÛ hodnû zdraví, mal˘m ãtenáﬁÛm,
aÈ mají krásné známky, aÈ se jim ve
‰kole líbí, to v‰e budeme potﬁebovat v
nastávajícím období roku 2011. Zdravím v‰echny.
Alena Matou‰ková

USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 05/2010
konaného dne 1. 7. 2010
I. ZASTUPITELSTVO
OBCE SCHVALUJE
1. pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
1/2010;
2. poskytnutí pÛjãky z FRB vy v˘‰i
50 000,- Kã panu P. Anto‰kovi;
3. prodej pozemkÛ pozemku p.ã. 270
k.ú. Babiny II o v˘mûﬁe 121 m2 manÏelÛm Poradov˘m za cenu 15 Kã/m2
tj. 1 815,- Kã.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
4. s podáním Ïádosti na ÚZSVM na
bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ p.ã.
234, 236 a 237, k.ú. Homole u
Panny.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
STANOVUJE
1. 2. 3. 4.
5. poãet ãlenÛ zastupitelstva obce na
dal‰í volební období na 7 (slovy
sedm).
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO
NA VùDOMÍ
1. 2. 3. 4. 5.
6. zprávu z jednání finanãního v˘boru
ze dne 29. 06. 2010 se závûrem, doporuãit zastupitelstvu obce schválit
pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
1/2010;
7. zprávu z jednání kontrolního v˘boru
ze dne 24. 06. 2010 se závûrem, Ïe
úkoly uloÏené zastupitelstvem obce
v roce 2009 byly splnûny a jediná
stíÏnost podaná v roce 2009 byla v
zákonné lhÛtû odloÏena jako bezdÛvodná.
Ladislav Ptáãek
v.r., starosta

USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 06/2010
konaného dne 5. 8. 2010
I. ZASTUPITELSTVO OBCE
SCHVALUJE
1. uzavﬁení smluv se spoleãností âEZ
Distribuce, a.s. o uzavﬁení budoucí
smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene
u pozemkÛ p.ã. 8/2, 91 a 36/3 v k.ú.

Babiny II a u pozemkÛ 593 a 615 v
k.ú. Suletice;
2. uzavﬁení smlouvy na akci „Rekonstrukce veﬁejného osvûtlení - Lhota
pod Pannou“ s vítûzem nabídkového
ﬁízení na plnûní veﬁejné zakázky malého rozsahu, spoleãností s ruãením
omezen˘m Ulimex.

3.

4.
5.
6.
7.

II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
s uzavﬁením smlouvy o dílo na vypracování energetick˘ch opatﬁení u
obecních bytovek pro dotaãní titul
Zelená úsporám;
s vyhlá‰ením zámûru na odprodej
pozemku p.ã. 579/1 k.ú. Suletice;
s ukonãením ãinnosti obecní knihovny v termínu do 30. záﬁí 2010;
s likvidací kﬁovinoﬁezu Husqvarna
235R;
s nákupem kﬁovinoﬁezu BC 2236.

5. nákup a implementaci softwarového
vybavení Gordic Win aplikaci dle
pﬁedloÏené cenové nabídky.
II. ZASTUPITELSTVO OBCE
SOUHLASÍ
6. s vyhlá‰ením zámûru na pronájem
pozemku p.ã. 232/3, k.ú. Homole u
Panny;
7. s uzavﬁením smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro
vydání stavebního povolení a pro dotace „Zelená úsporám“ na stavbu
„Sanace bytového domu v obci Homole u Panny ãp. 43“;

III. ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO
NA VùDOMÍ
8. informaci o hospodaﬁení obce za I.
pololetí 2010.
IV. ZASTUPITELSTVO OBCE
VYZ¯VÁ
9. obãany J. Dobiá‰e a M. Markse, aby
splnili svou obãanskou povinnost a
jimi veﬁejnû ‰íﬁené poznatky o údajné manipulaci s obecními finanãními
prostﬁedky za úãelem proplácení mimoﬁádn˘ch odmûn ve v˘‰i 51 000,Kã bezodkladnû pﬁedali k ‰etﬁení orgánÛm ãinn˘m v trestním ﬁízení.
Ladislav Ptáãek v.r.
starosta

USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ
zastupitelstva Obce Homole
u Panny ã. 07/2010
konaného dne 9. 9. 2010
1.
2.

3.

4.

I. ZASTUPITELSTVO
OBCE SCHVALUJE
pﬁedloÏené rozpoãtové opatﬁení ã.
2/2010;
prodej pozemku p.ã. 358 o v˘mûﬁe
56 m2, k.ú. Homole u Panny, paní
Martû BlaÏkové za cenu 15 Kã/m2,
tj. 840,- Kã;
prodej pozemku p.ã. 484/1 o v˘mûﬁe
39 m2, k.ú. Homole u Panny, manÏelÛm Václavovi a Jaroslavû Pe‰kov˘m za cenu 15 m2, tj. 585,- Kã;
poskytnutí pÛjãky z FRB ve v˘‰i
50 000,- Kã manÏelÛm Janu a Jitce
MuÏíkov˘m;

ZELENÁ ÚSPORÁM
8. se zahájením prací na zmûnû ã. 8
ÚPnSÚ Homole u Panny - roz‰íﬁení
katastrálního území Homole u Panny
a s tím související zaﬁazení ãásti pozemku p.ã. 598 do zastavûné ãásti
obce;
9. se smûnou bytu u nájemníka Martina MuÏíka, kter˘ uvolní byt ã. 5 v bytovce ã.p. 48 a bude mu pﬁidûlen byt
ã. 9 v bytovce ã.p. 48;
10. se smûnou bytu u nájemníka Jakuba MuÏíka, kter˘ uvolní byt ã. 2 v
bytovce ã.p. 47 a bude mu pﬁidûlen
byt ã. 5 v bytovce ã.p. 48;
11. s pﬁidûlením bytu ã. 2 v bytovce
ã.p. 47 paní Janû Pilníkové.
III. ZASTUPITELSTVO OBCE
VZALO NA VùDOMÍ
12. informaci z jednání finanãního v˘boru o návrhu rozpoãtového opatﬁení ã. 2/2010, konaného dne 02.
09. 2010;
13. informaci o stavu pﬁípravn˘ch a
projektov˘ch pracích u akce zateplení bytovek - energetická opatﬁení
u obecních bytovek pro dotaãní
titul Zelená úsporám.
Ladislav Ptáãek vr.
starosta
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FOTOREPORTÁÎ ZÁPLAVY V OBCI
Z dÛvodu neustálého pr‰ení se zvedly na Homolsku hladiny potokÛ. Kde b˘valy jen suché strouhy tekly proudy vody. Zaãalo to 9.8. v sobotu. BohuÏel se voda nezastavila ani pﬁed zahrádkami ani dvory domÛ. Po velké vodû zÛstaly poniãené silnice a mosty. Za fotografie dûkuji paní Evû Struhárové a panu Karlu Vaníãkovi, kteﬁí zaznamenali vodu pﬁi ãinu v obci.

V‰em obãanÛm obce které postihla velká voda pﬁiná‰íme pár uÏiteãn˘ch informací jak ﬁe‰it tuto
tragickou situaci:

Rozlit˘ rybník v Homoli

Voda se valila okolo bytovky 43

Vodou vymletá silnice v ByÀovû
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•••
Nejvût‰ím nebezpeãím pro zatopen˘ dÛm je
snaha ukvapenû ãerpat vodu. Pﬁi trvající vysoké hladinû spodní vody hrozí, Ïe po‰kodíte
sklepy ãi dokonce statiku domu.
Mezi první ãinnosti, které by mûl majitel zatopeného domu udûlat, patﬁí fotodokumentace
‰kod pro poji‰Èovnu. Likvidátor se nemusí do
ohroÏené oblasti dostavit hned, budete tak mít
dÛkazy pro vyrovnání ‰kod. Stejnû tak se nedoporuãuje ukvapenû vyhazovat po‰kozené
vûci.
To v‰e je moÏné provádût je‰tû v dobû, kdy
není moÏné zaãít s vyãerpáváním sklepÛ a vysu‰ování a dal‰ími opravami domu.
•••
Mezi dal‰í zásady patﬁí nespûchat pﬁekotnû
s ãerpáním vody v oblastech, kde se voda drÏela pﬁíli‰ dlouho, vyhledat pomoc statika a mít
dost trpûlivosti pﬁi vysu‰ování.
Teprve po vyãerpání vody a odstranûní nánosÛ bahna by mûly pﬁijít na ﬁadu nejdÛleÏitûj‰í kroky: obnovení a kontrola pﬁípojek elektﬁiny
a plynu. Pak se zkontroluje kanalizace a studna, prostû v‰e, co je potﬁeba k základnímu Ïivotu. AÏ potom je moÏné zab˘vat se detaily,
napﬁíklad zda bude moÏné zachránit zatopené
elektrospotﬁebiãe.
•••
Pﬁi pohybu v zaplaven˘ch oblastech si nikdo
nemÛÏe b˘t jist˘, zda není voda kontaminovaná. Hygienici proto doporuãují utírat si ruce do
jednorázov˘ch utûrek a kapesníkÛ.
Nemûli byste jíst zaplavené potraviny s v˘jimkou hermeticky balen˘ch v plechu nebo
skle. Pozor ale na po‰kozené konzervy, ty radûji vyhoìte. Stejnû tak se zbavte i chlazen˘ch
nebo mraÏen˘ch potravin.
•••
Problém oblastí, které byly del‰í dobu zatopeny zbytky stojící vody, spoãívá v tom, Ïe
hodnû stoupá hladina spodní vody. I kdyÏ voda
v konkrétním objektu uÏ opadne, tlak spodní
vody pod úrovní terénu je tak vysok˘, Ïe hrozí
prÛsaky do sklepa.
Na to, jak zjistit v˘‰i hladiny spodní vody, existuje jednoduch˘ návod. Napﬁíklad zahradním
vrtákem si udûlat sondu vedle domu, tﬁeba aÏ
metr pod úroveÀ základÛ. Pokud víte, Ïe pﬁi
zakládání domu v této hloubce podzemní voda
nebyla a nyní dosahuje aÏ po základy, je vhodné poãkat, dokud neklesne.

Pﬁi rychlém vyãerpání od okolní vody v
úrovni podlahy sklepa vzniká vztlak. A protoÏe podlahy suterénních místností nejsou
na takov˘ vztlak navrhovány, mÛÏe se
podlahy prolomit a sklep opût zatopit.
Voda navíc zaãne vtékat do sklepa i tam,
kde prostupuje zdivem potrubí ãi rÛzné kabely. Prostupy totiÏ neb˘vají proti tlaku
vody utûsnûny.
Pokud byla poru‰ena kanalizace, pak
proniká voda z okolního prostﬁedí také klozety nebo umyvadly, které jsou pod úrovní
okolního terénu. Proto je nutné vodu odãerpávat z podzemních prostor velmi obezﬁetnû.
Bûhem ãerpání nezapomínejte na prÛbûÏnou kontrolu, zda do objektu voda opût
nevtéká. To znamená odãerpat asi deset
aÏ dvacet centimetrÛ vody (ãím vût‰í
sklep, tím men‰í sníÏení hladiny) a pak
ãerpání pﬁeru‰it a sledovat, zda hladina
znovu nestoupá.
U zdí star‰ích domÛ, aÈ uÏ jsou z cihel ãi
kamene, mÛÏe pﬁi náhlém sníÏení hladiny
voda prosakovat stûnou a vyplavovat spojovací materiál, v mezních pﬁípadech dokonce stûnu i prolomit.
Pro vyãerpání není tﬁeba spoléhat se na
pomoc hasiãÛ. „Vystaãí se s bûÏn˘m kalov˘m ãerpadlem, které má schopnost nasávat i bahno, vût‰ina z nich má dopravní
v˘‰ku kolem osmi metrÛ, coÏ bohatû staãí
pro vût‰inu rodinn˘ch domÛ. Stojí kolem tisícikoruny,“ tvrdí Vojtûch ·imÛnek z internetového obchodu Profi-ãerpadla.cz.
•••
Kdo vidí evidentní praskliny, uÏ tu‰í, Ïe
návrat do vlastního bude komplikovan˘
nebo zcela nemoÏn˘, mnohé domy v‰ak i
po vyãerpání vody vypadají neporu‰enû.
Kontakt na statika lze získat prostﬁednictvím âeské komory autorizovan˘ch inÏen˘rÛ a technikÛ. I dÛm, kde se najdou na
první pohled po‰kozené zdi, nemusí b˘t
vÏdy k odpisu.
Statik by mûl v první ﬁadû najít pﬁíãinu
vzniku prasklin. Tam, kde dÛm po‰kodily
kolemplující zbytky sousedovy stodoly, je
moÏné praskliny opravit napﬁíklad injektáÏí.
Hor‰í problémy ale pÛsobí podloÏí. U podemlet˘ch ‰tûrkopískÛ je moÏné zvolit
tryskovou injektáÏ, je ale tak drahá, Ïe je
moÏná levnûj‰í postavit dÛm znovu. Nejhor‰í jsou ale spra‰e, které se povodní
zmûní v bláto vysychající aÏ nûkolik let.
DÛm si pak nepravidelnû sedá a nikdo pﬁedem neﬁekne, zda se nerozpadne tﬁeba aÏ
za nûkolik let.
Stránky o povodni pﬁipravila
ZdeÀka âerná, redaktorka
UPOZORNùNÍ - BYLA BYCH VDùâNÁ, KDYBY MI LIDÉ Z HOMOLSKA NEBO TI, KTE¤Í âTOU OBâASNÍK, MOHLI
POSÍLAT SVÉ POZNATKY, P¤IPOMÍNKY âI FOTOGRAFIE. Z RÒZN¯CH AKCÍ NEBO UDÁLOSTÍ NA HOMOLSKU A
JEHO OKOLÍ, KTERÉ MI POMÒÎOU P¤I OBOHACOVÁNÍ NA·EHO ZPRAVODAJE NA EMAIL zdenka.m.cerna@seznam.cz.
DùKUJI ZDENKA âERNÁ
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TRADIâNÍ VÍTÁNÍ OBâÁNKÒ

Ve stﬁedu 25.srpna probûhlo vítání obãánkÛ na obecním úﬁadû v Homoli u Panny. Noví obãánci byli tﬁi, a to Aniãka MuÏíková, Eli‰ka Kuãerová a Martínek Oravec. Ti dostali darem ply‰ovou hraãku. Dal‰í byli ãtyﬁi patnáctiletí, a to Michala Vrablicová, Ladislav BlaÏek, Luká‰ Holík a Jan Hála. Ti byli obdarováni stﬁíbrn˘m ﬁetízkem. A také byli pozváni ti, co ‰li poprvé do
‰koly. Adéla Pavlová, Kateﬁina Kuãerová, Lucie Jelínková a Tomá‰ Anto‰ko, a ti nemohli dostat nic jiného neÏ ‰kolní pomÛcky. V‰ichni pozvaní dostali obãerstvení.
Text: ZdeÀka âerná
Foto: Milan Pavle

V¯LET DO ZOOLOGICKÉ
ZAHRADY V PRAZE SE VYDA¤IL
V sobotu 28. srpna se dospûlí i dûti se‰li v Homoli u Panny, aby spoleãnû nav‰tívili praÏskou zoologickou zahradu. Vyrazilo se ráno v 8.00
hodin a zpátky pﬁijeli v‰ichni obohaceni o nové záÏitky po 18-té hodinû.
Krásnû provedená dﬁevûná vûÏ je replikou rozhledny, která stála v minulosti na hoﬁe Smrk v Jizersk˘ch horách. Rozhledna stojí na nejvy‰‰ím místû
v horní ãásti areálu zahrady a má v˘‰ku 18,5 metru. K její stavbû bylo pouÏito
40 m3 pﬁeváÏnû smrkového dﬁeva. Dílo bylo vybudováno za 5 mûsícÛ. Na vrchol náv‰tûvníci stoupají po 85 schodech. Ze 4 vyhlídkov˘ch plo‰in mÛÏou obdivovat unikátní pohledy na zoologickou zahradu, Vltavu a praÏské panorama.
ZdeÀka âerná
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Informace o zpÛsobu hlasování ve volbách do
zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. ﬁíjna 2010
Volby do zastupitelstev obcí
vyhlásil prezident republiky
sv˘m rozhodnutím
ã. 207/2010 Sb. ze dne
18. ãervna 2010.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. ﬁíjna
2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 16. ﬁíjna 2010 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
VOLIâ
Voliãem je obãan obce za pﬁedpokladu, Ïe jde o státního obãana âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb
dosáhl vûku nejménû 18 let a je v den
voleb v této obci pﬁihlá‰en k trvalému
pobytu.
Voliãem je také státní obãan jiného
státu, kter˘ nejpozdûji druh˘ den voleb
dosáhl vûku nejménû 18 let, je v den
voleb v této obci pﬁihlá‰en k trvalému
pobytu a jemuÏ právo volit pﬁiznává
mezinárodní smlouva, kterou je âeská
republika vázána a která byla vyhlá‰ena ve Sbírce mezinárodních smluv. V
souãasné dobû je takovou mezinárodní
smlouvou Smlouva o pﬁistoupení
âeské republiky k Evropské unii. Obãané ãlensk˘ch státÛ Evropské unie, kteﬁí
splÀují podmínky pro pﬁiznání volebního práva, mají právo, pokud poÏádali o
zápis do dodatku stálého seznamu voliãÛ, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.
VOLEBNÍ MÍSTNOST
Voliãi jsou o dobû a místû konání
voleb v obci informováni oznámením
starosty obce nejpozdûji 15 dnÛ pﬁede
dnem voleb (30. záﬁí 2010). Je-li na
území obce zﬁízeno více volebních okrskÛ, starosta obce uvede, které ãásti
obce náleÏí do jednotliv˘ch volebních
okrskÛ, a oznámení zveﬁejní na území
kaÏdého z nich. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností.
Ve volební místnosti bude na viditelném místû vyvû‰en hlasovací lístek
oznaãen˘ nápisem „vzor“, prohlá‰ení
kandidáta o vzdání se kandidatury
nebo zmocnûnce o odvolání kandidáta,
pokud byla doruãena do 48 hodin pﬁed
zahájením voleb; pﬁi zji‰Èování v˘sledkÛ voleb se k hlasÛm odevzdan˘m pro
takového kandidáta nepﬁihlíÏí; dále pﬁípadná informace o tiskov˘ch chybách
na hlasovacím lístku s uvedením správ-

ného údaje. Volební místnost musí b˘t
pro kaÏd˘ volební okrsek vybavena zákonem ã. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, kter˘ musí b˘t voliãÛm na jejich
Ïádost zapÛjãen k nahlédnutí.
HLASOVÁNÍ
Prokázání totoÏnosti a státního obãanství
Voliã po pﬁíchodu do volební místnosti prokáÏe okrskové volební komisi
svou totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky platn˘m obãansk˘m
prÛkazem nebo platn˘m cestovním
pasem âeské republiky. Jde-li o cizince
prokáÏe po pﬁíchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní obãanství státu, jehoÏ obãané jsou oprávnûni volit na území âeské republiky
prÛkazem o povolení k pobytu vydan˘m podle zákona ã. 326/1999 Sb., o
pobytu cizincÛ na území âeské republiky a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Je nezbytné, aby voliã mûl u sebe
potﬁebné doklady; neprokáÏe-li voliã
svou totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky, popﬁípadû státní obãanství státu, jehoÏ obãan je oprávnûn
hlasovat na území âeské republiky, nebude mu hlasování umoÏnûno.
Po záznamu ve v˘pisu ze stálého seznamu voliãÛ (nebo z dodatku ze stálého seznamu voliãÛ) obdrÏí voliã od
okrskové volební komise prázdnou
úﬁední obálku opatﬁenou pﬁíslu‰n˘m
razítkem.

HLASOVACÍ LÍSTEK
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce mÛÏe b˘t vyti‰tûn oboustrannû.
V záhlaví kaÏdého hlasovacího lístku
je uveden název obce a poãet ãlenÛ
zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t zvolen. Kandidáti kaÏdé volební strany
jsou uvedeni na spoleãném hlasovacím
lístku v poﬁadí urãeném volební stranou, a to v samostatn˘ch zarámovan˘ch sloupcích umístûn˘ch vedle sebe;
není-li to pro poãet volebních stran
moÏné, pokraãují sloupce v následující
ﬁadû, pﬁípadnû na druhé stranû hlasovacího lístku. Volební stranou mÛÏe b˘t
politická strana, politické hnutí, jejich
koalice, nebo sdruÏení politick˘ch stran
nebo politick˘ch hnutí a nezávisl˘ch
kandidátÛ, individuálnû kandidující nezávisl˘ kandidát nebo sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ. Údaj o ãlenství jednotliv˘ch kandidátÛ v politick˘ch stranách nebo politick˘ch hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voliãÛ budou na zadní stranû
informace doruãované voliãÛm spoleãnû s hlasovacími lístky uvedeny tyto
zkratky s úpln˘mi názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu
opatﬁen otiskem razítka obecního
úﬁadu, kter˘ plní pro danou obec funkci
registraãního úﬁadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voliãÛm nejpozdûji 3 dny
pﬁede dnem voleb (12. ﬁíjna 2010). V
pﬁípadû, Ïe dojde k po‰kození nebo
ztrátû hlasovacího lístku, mÛÏe voliã ve
volební místnosti poÏádat okrskovou
volební komisi o jin˘ hlasovací lístek.
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ÚPRAVA HLASOVACÍHO
LÍSTKU
Po obdrÏení úﬁední obálky, pﬁípadnû
hlasovacího lístku, vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích
lístkÛ. Pokud se voliã neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umoÏnûno.
V prostoru urãeném pro úpravu
hlasovacích lístkÛ voliã mÛÏe hlasovací lístek upravit jedním z uveden˘ch zpÛsobÛ:
■ Oznaãit kﬁíÏkem ve ãtvereãku v záhlaví sloupce pﬁed názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátÛm této volební
strany v poﬁadí dle hlasovacího lístku v
poãtu, kolik ãiní poãet ãlenÛ zastupitelstva obce, kter˘ má b˘t v obci volen.
Pokud by byla oznaãena tímto zpÛsobem více neÏ jedna volební strana, byl
by takov˘ hlas neplatn˘.
■ Oznaãit v rámeãcích pﬁed jmény
kandidátÛ kﬁíÏkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejv˘‰e v‰ak tolik kandidátÛ,
kolik ãlenÛ zastupitelstva obce má b˘t
zvoleno. Poãet ãlenÛ zastupitelstva,
kter˘ má b˘t v obci zvolen, je uveden v
záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo oznaãeno tímto zpÛsobem více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet, byl by takov˘ hlas neplatn˘.
■ Kromû toho lze oba zpÛsoby, popsané v pﬁedchozích bodech, kombinovat, a to tak, Ïe lze oznaãit kﬁíÏkem
jednu volební stranu a dále v rámeãku
pﬁed jménem kandidáta dal‰í kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovoln˘ch
samostatn˘ch sloupcích, ve kter˘ch
jsou uvedeny ostatní volební strany. V
tomto pﬁípadû je dán hlas jednotlivû
oznaãen˘m kandidátÛm.
Z oznaãené volební strany je dán
hlas podle poﬁadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátÛm, kolik zb˘vá
do poãtu volen˘ch ãlenÛ zastupitelstva
obce. Pokud má b˘t voleno napﬁ. 11
ãlenÛ zastupitelstva a je oznaãena volební strana s 11 kandidáty a kromû
toho 5 kandidátÛ individuálnû ze sloupcÛ dal‰ích volebních stran, je dáno
oznaãené volební stranû 6 hlasÛ, a to
pro kandidáty na prvních ‰esti místech.
Pokud by byla tímto zpÛsobem oznaãena více neÏ jedna volební strana nebo
více kandidátÛ, neÏ je stanoven˘ poãet,
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byl by takov˘ hlas neplatn˘. Po úpravû
vloÏí voliã hlasovací lístek do úﬁední
obálky.
Pokud voliã neoznaãí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani Ïádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloÏí do
úﬁední obálky, hlasovací lístek pﬁetrhne
nebo vloÏí do úﬁední obálky nûkolik hlasovacích lístkÛ do téhoÏ zastupitelstva,
je jeho hlas neplatn˘.
ZPÒSOB HLASOVÁNÍ
Po opu‰tûní prostoru urãeného pro
úpravu hlasovacího lístku hlasuje voliã
tak, Ïe úﬁední obálku vloÏí pﬁed okrskovou volební komisí do volební schránky.
KaÏd˘ voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pﬁípustné. S voliãem, kter˘
nemÛÏe sám upravit hlasovací lístek
pro tûlesnou vadu, anebo nemÛÏe ãíst
nebo psát, mÛÏe b˘t v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ pﬁítomen jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za nûho upravit a vloÏit do úﬁední
obálky, a popﬁípadû i úﬁední obálku vloÏit do volební schránky.
HLASOVÁNÍ DO P¤ENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména zdravotních, dÛvodÛ obecní
úﬁad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, av‰ak pouze v
územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební
komise zﬁízena. V takovém pﬁípadû
vy‰le okrsková volební komise k voliãi
2 své ãleny s pﬁenosnou volební
schránkou, úﬁední obálkou a hlasovacími lístky. Pﬁi hlasování postupují ãleno-

vé okrskové volební komise tak, aby
byla zachována tajnost hlasování.
Hlasování voliãÛ zapsan˘ch ve
zvlá‰tních seznamech voliãÛ veden˘ch zastupitelsk˘m nebo konzulárním úﬁadem âeské republiky (dále jen
„zastupitelsk˘ úﬁad“) není pﬁi volbách
do zastupitelstev obcí moÏné. Zvlá‰tní
seznamy voliãÛ vedou zastupitelské
úﬁady na základû bydli‰tû voliãe v zahraniãí, kter˘ z tohoto titulu o zápis poÏádal, a mají proto povahu stálého seznamu voliãÛ,
Vzhledem k tomu, Ïe voliã mÛÏe v
dan˘ch volbách hlasovat pouze jednou, mÛÏe b˘t veden pouze v jednom
stálém seznamu voliãÛ. V dÛsledku
svého zápisu do zvlá‰tního seznamu
voliãÛ vedeného zastupitelsk˘m úﬁadem byl voliã vy‰krtnut ze stálého seznamu voliãÛ vedeného obecním úﬁadem. K tomu, aby byl voliã opûtovnû
zapsán ve stálém seznamu voliãÛ vedeném obecním úﬁadem v místû jeho
trvalého pobytu na území âeské republiky, musí poÏádat o vy‰krtnutí ze
zvlá‰tního seznamu voliãÛ pﬁíslu‰n˘
zastupitelsk˘ úﬁad a o tomto vy‰krtnutí pﬁedloÏit obecnímu úﬁadu potvrzení,
popﬁ. toto potvrzení pﬁedloÏit v den
voleb okrskové volební komisi.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí na voliãsk˘ prÛkaz, hlasování
pﬁedem do úschovy, korespondenãní
hlasování
Platná právní úprava v pﬁípadû voleb
do zastupitelstev obcí neupravuje institut voliãsk˘ch prÛkazÛ a dosud ani
moÏnost hlasování pﬁedem do úschovy
nebo korespondenãního hlasování.
Stránky o volbách pﬁipravila
Zdenka âerná,
redaktorka
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