Příloha 2

Jak se hlasuje do obcí a měst

Které dny můžete volit
V pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00
V sobotu 6. října od 8.00 do 14.00
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Kdy můžete volit





Když jste občanem České republiky.
Státní občanství máte napsané v občanském průkazu.
Když máte alespoň 18 roků.
Volit můžete jen v obci nebo městě,
kde máte trvalý pobyt.
 Trvalý pobyt máte napsaný v občanském průkazu.

Co si musíte vzít do volební místnosti
 Občanský průkaz.
 Pokud nemáte občanský průkaz, můžete si vzít cestovní pas.
Pamatujte, že hlasovat můžete jen
s občanským průkazem
nebo s cestovním pasem.
Toto je jeden typ průkazu:
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Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obcí a měst má šedou barvu.
Hlasovací lístek může být vytištěn na obou stranách.
V takovém případě je na konci první stránky napsáno:
„Pokračování na druhé straně“.
Na hlasovacím lístku je seznam lidí,
kteří chtějí být zvoleni do zastupitelstva obce nebo města.
Zastupitelstvo se skládá z lidí.
Tito lidé se jmenují zastupitelé.
Zastupitelé rozhodují o důležitých věcech, které se v obci nebo městě dějí.
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.
Vedle zkratky je celý název politické strany nebo politického hnutí.

Na začátku hlasovacího lístku je napsané, kolik lidí můžete volit.
Křížkem označte vždy jen tolik lidí,
kolik je napsáno na hlasovacím lístku.
Na našem vzoru je možné volit 5 lidí.
Vy se ale vždy podívejte na svůj hlasovací lístek.
Bude tam napsaný počet lidí, kolik můžete volit.
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Vzor hlasovacího lístku

Jak na hlasovacím lístku volit
1) Volba jedné politické strany nebo politického hnutí.
Volíte všech 5 lidí z jedné politické strany nebo hnutí.
V tomto případě všechny lidi z Fialové strany.
Z jiných stran nevolíte nikoho.
Křížkem označíte jen název politické strany nebo politického hnutí.
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2) Volba jednotlivých lidí z různých stran.
Křížkem je možné označit nejvíce 5 lidí.
Když křížkem označíte 6 lidí, váš hlasovací lístek bude neplatný.

3) Volba politické strany a současně jednotlivých lidí.
Křížkem označíte Fialovou stranu a z jiných stran křížkem označíte 3 lidi.
To znamená, že volíte hlavně Jakuba, Ondřeje a Michala.
Z Fialové strany volíte pak 2 lidi (5-3=2).
V tomto případě je to Pavel a Martina.
U Fialové strany neoznačujte křížkem žádného člověka.
Pokud tomuto nerozumíte, nebojte se volební komise před hlasováním
zeptat.
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Kdy je hlasovací lístek neplatný
Když neoznačíte žádnou stranu a žádného kandidáta.
Když nevložíte hlasovací lístek do šedé úřední obálky.
Když hlasovací lístek přetrhnete.
Když do obálky vložíte více hlasovacích lístků.
Když zvolíte víc lidí, než je napsané na hlasovacím lístku.

Jak to bude v den voleb probíhat
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.
Vezměte si s sebou hlasovací lístky.
Možná jste zapomněli hlasovací lístky doma.
To vůbec nevadí.
Volební komise Vám dá nové hlasovací lístky.
V den voleb jděte do volební místnosti.
Ve volební místnosti sedí volební komise.
Volební komise jsou lidé.
Volební komise dohlíží na volby, aby bylo všechno v pořádku.
Ve volební místnosti ukažte občanský průkaz člověku z volební komise.
Ten člověk Vás najde na seznamu voličů.
Pak dostanete do ruky prázdnou šedou úřední obálku.
S touto šedou obálkou a hlasovacím lístkem odejděte za plentu.
Plenta je takový závěs.
Za tímto závěsem budete sami.
Tam na hlasovacím lístku označíte křížkem osoby nebo stranu, které chcete
volit.
Hlasovací lístek můžete vyplnit i doma a přinést si ho do volební místnosti.
I tak ale musíte za plentu.
Pak lístek dáte do šedé obálky.
Pokud nemůžete číst a psát,
nebo máte tělesné postižení,
může Vám pomoci asistent nebo někdo z rodiny.
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Pak vyjdete a vhodíte šedou obálku do připravené krabice s otvorem.
Této krabici se říká volební urna.

Hlasování v Praze a velkých městech
V Praze a některých dalších větších městech jsou 2 hlasovací lístky.
V tom případě budou v šedé úřední obálce 2 hlasovací lístky.
Jeden hlasovací lístek je do zastupitelstva celého města Prahy nebo jiného
velkého města.
Tato velká města jsou rozdělené na další části.
Praha například na Prahu 1, Prahu 2, Prahu 3 a tak dále.
Druhý hlasovací lístek je do zastupitelstva jednotlivých částí města.

Hlasování do přenosné volební schránky
Někteří lidí nemůžou jít do volební místnosti, protože jsou nemocní.
V tom případě jde zařídit, abyste volili doma.
Požádejte o pomoc někoho z rodiny nebo svého asistenta.
Někdo z rodiny nebo asistent požádá obecní úřad,
aby volební komise přišla k vám domů.

***
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