Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky
Brno-střed
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Volby do zastupitelstev obcí České republiky
Základní informace
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 5. a 6. října 2018.
Právo volit
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR,
který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb dosáhne věku
nejméně 18 let, nevznikla u něho překážka volebního práva, je zapsán v seznamu voličů a je
v naší městské části přihlášen k trvalému pobytu. Volit na našem území může i občan jiného
státu, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb dosáhl
věku 18 let, je v naší městské části přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv.
Volební právo občanů jiných členských států EU
Veškeré potřebné informace naleznete v odkazu zde.

Překážky výkonu volebního práva:





zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze
v zahraničí

Voličské průkazy
Voličské průkazy pro volby do zastupitelstva obcí se nevydávají.
Informace a postup k získání hlasovacích lístků a úřední obálky
Hlasovací lístky jsou vytištěny na jedné plachtě oboustranně pro všechny kandidující strany.
Postup:




Volič po příchodu do volební místnosti prokáže totožnost a státní občanství platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služební m
pasem ČR. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnos t
a občanství jiného členského státu povolením k pobytu.
Okrsková volební komise (dále jen OVK) mu vydá úřední obálku a v případě potřeby i
hlasovací lístky. Volič se následně odebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, OVK mu hlasování neumožní.
Po té vloží oba hlasovací lístky do úřední obálky a vhodí před OVK do hlasovací
schránky.
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Způsob hlasování
Poté co se volič odebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, má několik
možností, jakým způsobem upravovat hlasovací lístky:
1. Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna strana, byl by takový hlas neplatný.
2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden
v záhlaví hlasovacího lístku.
Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že
lze označit křížkem jednu stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům.
Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pro Brno-střed
45, pro město Brno 55.
4. Po té vloží oba hlasovací lístky do úřední obálky a vhodí před OVK do hlasovací
schránky.

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
Základní informace
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční pro Brno-město ve volebním
obvodu 59, což jsou městské části Bosonohy, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý Lískovec a
Brno-střed.
Volby do Senátu se konají ve dnech 5. a 6. října 2018 a případné druhé kolo voleb se uskuteční
ve dnech 12. a 13. října 2018.
Právo volit
Právo volit má podle zákona státní občan ČR, který alespoň druhý den volby dosáhne věku
nejméně 18 let, nevznikla u něho překážka volebního práva a je zapsán v seznamu voličů.
Ve druhém kole do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážky výkonu volebního práva:



omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
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Voličské průkazy
Volič s trvalým pobytem na území městské části Brno-střed může o voličský průkaz požádat
ode dne vyhlášení voleb:




osobně do 3. října 2018 do 16:00 hod v místnosti volební štábu městské části Brna-střed,
písemně s ověřeným podpisem do 28. září 2018, žádost musí být doručena do 16:00 hod.
na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno,
datovou schránkou do 28. září 2018, žádost musí být doručena do 16:00 hod. (ID datové
schránky: qykbwe7).

Voličský průkaz opravňuje hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního
obvodu – v případě občanů s trvalým pobytem v městské části Brno-střed se jedná o volební
obvod č. 59 tvořený městskými částmi Brno-střed, Kohoutovice, Nový Lískovec, Starý
Lískovec a Bosonohy.
Informace a postup k získání hlasovacích lístků a úřední obálky
Hlasovací lístky jsou vytištěny samostatně pro každého kandidáta zvlášť.
Postup:



Volič po příchodu do volební místnosti prokáže totožnost a státní občanství platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
ČR.
OVK mu vydá úřední obálku a v případě potřeby i hlasovací lístky. Volič se odebere do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístku OVK mu hlasování neumožní.

Způsob hlasování
Poté co se volič odebere do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, vloží jeden hlasovací
lístek do úřední obálky a vhodí ji před OVK do hlasovací schránky.
Hlasovací lísky se nijak neupravují

Ostatní informace k oběma typům voleb
Hlasování mimo volební místnost
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad městské části a v den
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními
obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak,
aby byla zachována tajnost hlasování.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí a 1. kola volby do Senátu Parlamentu ČR
budou doručeny nejpozději do 2. 10. 2018, také budou k dispozici na ÚMČ Brno-střed,
Dominikánská 2, nebo přímo ve volební místnosti.
Na případné 2. kolo volby do Senátu Parlamentu ČR se hlasovací lístky neroznáší, budou
k dispozici přímo ve volební místnosti nebo na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2.

5

Informace pro volební strany
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se odevzdávají nejpozději do 31. 7. 2018 do
16:00 hod na ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno, přízemí, od vrátnice vlevo,
kancelář 14,15.
Delegovat členy volební komise je možné do 5. 9. 2018.
Další informace
Další podrobnější informace
www.mvcr.cz/.

najdete na internetových
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stránkách Ministerstva

vnitra

