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Občan České republiky si pomalu zvykl, že
k volbám chodí prakticky každý rok a v ně-
kterých letech i dvakrát. Volby do zastupitel-
stva města se však od těch ostatních částečně
liší. 

Poslední volby do zastupitelstva města se ko-
naly v roce 2006 a od té doby jsme volili do po-
slanecké sněmovny, do Evropského parlamen-
tu, do Zastupitelstva Libereckého kraje. V nich
měl volič vždy jeden hlas a vybíral volební lís-
tek strany, která mu byla „blízká“ tím, co voli-
čům nabízí. Volič mohl v těchto volbách určité-
mu počtu kandidátů jím vybrané strany přiznat
preferenční hlas, jenž za určitých podmínek
mohl zajistit posun v pořadí kandidátů uvede-
ném na volebním lístku této strany na lepší
(nižší) pořadové místo a zvýšit tak možnost
kandidátovi získat mandát. 

Ve volbách do senátu, které v Jablonci proběh-
ly v roce 2006 a další nás čekají až v roce 2012,
volič dokonce vybíral svým jedním hlasem ve
dvoukolovém většinovém volebním systému
konkrétní osobu kandidáta navrženou určitou
volební stranou. 

Volby, které nás čekají v říjnu, jsou mezi vol-
bami v naší republice určitou výjimkou. Rozdíl
spočívá jednak v tom, že volič obdrží jen jeden
volební lístek, na kterém budou uvedeni kandi-
dáti všech 10 volebních stran v Jablonci nad
Nisou. Druhým rozdílem je, že jablonecký volič
má v těchto volbách k dispozici 30 hlasů, tj. to-
lik, kolik se bude volit zastupitelů našeho měs-
ta. Tyto hlasy může použít několika způsoby. 

Nejjednodušším je způsob, kdy si volič vybe-
re volební stranu, která je mu „blízká“, a vy-
značí volbu křížkem u jejího názvu. Tím dává
po jednom hlasu všem kandidátům vybrané
volební strany a je zbytečné dělat křížky u jed-
notlivých vybraných jmen, protože se při sčítá-
ní hlasů k takovým křížkům nepřihlíží. Pokud
si volič vybere volební stranu, která podala
kandidátní listinu s menším počtem kandidátů
než 30, použije při tomto způsobu volby ze
svých 30 hlasů jen část, rovnající se počtu kan-
didátů této strany, a ostatní hlasy propadají. 

Opakem je způsob volby, kdy volič rozdělí
svých 30 hlasů mezi kandidáty různých voleb-

ních stran vyznačením křížků před jména vy-
braných osob. Pokud vybere na volebním lístku
menší počet kandidátů než 30, je jeho volba
platná, ale volič tímto způsobem nevyužil
všechny své hlasy a ty propadají. Volič ale ne-
smí použít víc hlasů než 30, taková volba by byla
neplatná. Při tomto způsobu volby volič nedělá
křížek u názvu žádné volební strany. 

Třetím způsobem je kombinace obou způso-
bů předchozích. Volič tedy nejprve vybere
a křížkem označí jednotlivce kandidující v růz-
ných volebních stranách odlišných od té strany,
která je mu „blízká“, a teprve potom označí
křížkem název své „blízké“ volební strany. Volič
ale musí vědět, že u své „blízké“ volební strany
přiděluje svůj hlas při tomto způsobu volby
pouze tolika kandidátům, kolik mu pro „blíz-
kou“ stranu zbývá hlasů. Navíc musí vědět, že
své hlasy přiděluje kandidátům zařazeným na
volebním lístku „blízké“ strany v pořadí od
kandidáta číslo 1 výše. Ke křížkům u jednotliv-
ců „blízké“ strany (preferenčním hlasům) se
při sčítání výsledků při tomto způsobu volby
nepřihlíží. 

Zvláštnosti komunálních voleb
Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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2 – âeská strana sociálnû demokratická

Základní informace k volbám v Jablonci n. N.
Kdo kandiduje?
O mandáty se ucházejí kandidáti 10 voleb-

ních stran registrovaných MěÚ Jablonec n. N.
Každá mohla na kandidátní listinu uvést nejvýše
30 kandidátů.

Funkční období
Městští zastupitelé se volí na čtyřleté období.

Kdy k volbám?
V pátek se volební místnosti otevřou od 14 do

22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kam k volbám?
Je 49 volebních okrsků. Oproti minulým vol-

bám došlo v umístění volebních místností ke
třem změnám:

První se týká Jabloneckých Pasek, kde nevy-
hovující místnost v hasičské zbrojnici nahradí
prostory v domově důchodců.

Druhá – volební místnost č. 1, dříve v ob-
chodní akademii, se přesune do radnice.

Třetí – volební místnost č. 2, dříve na střední
průmyslové škole, se přestěhuje do obchodní
akademie.

Oznámení o volebních místnostech a popisu
okrsků bude zveřejněno na webu města 30. 9.

Občané s trvalým pobytem na radnici (cca
700 osob) mají možnost účasti ve volebním okr-
sku č. 1 – nově vytvořeném v budově radnice.

Hlasovací lístek
Užívá se jeden společný doručený každému

voliči včetně poučení nejpozději do 12. 10. do
trvalého bydliště. Vyzýváme občany, aby si pro-

věřili správné označení poštovní schránky.
Pokud se výjimečně stane, že volič hlasovací
lístek neobdrží, může si jej vyzvednout po 12. 10.
denně na vnitřním informačním středisku
v přízemí radnice nebo v den voleb ve volební
místnosti. 

Komise umožní volit
Volič je povinen prokázat volební komisi to-

tožnost a státní občanství. Musí k tomu použít
platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Občané města mají možnost si do 12. 10. ově-
řit na oddělení správních agend MěÚ nebo na
vnitřním informačním středisku, zda jsou za-
psáni v seznamu voličů, a případně požadovat
nápravu.

Právo volit mají i občané jiného státu, kteří
alespoň 2. den voleb dosáhnou 18 let a jsou
k tomuto datu v našem městě přihlášeni k trva-
lému pobytu. Předpokladem je, že jim právo vo-
lit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR

vázána a jež byla vyhlášena ve Sbírce meziná-
rodních smluv. Musí ale písemně požádat MěÚ
Jablonec n. N. o zápis do dodatku stálého se-
znamu voličů nejpozději do 16 hod dne 13. 10.

Volby mimo volební místnost
V těchto volbách se nevolí v jablonecké ne-

mocnici ani v rýnovické věznici. Ze závažných,
zejména zdravotních důvodů můžete požádat
MěÚ nejlépe písemně, e-mailem: reichelo-
va@mestojablonec.cz, tel. č. 483 357 314, a ne-
bo v den voleb okrskovou volební komisi o hla-
sování doma. Komise k vám vyšle své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacím lístkem.

Soudní přezkum
Podáním návrhu na neplatnost volby kandi-

dáta se může domáhat ochrany u soudu mimo-
jiné každý občan zapsaný v seznamu voličů ve
volebním okrsku. Návrh je nutno podat nejpo-
zději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb.

Informace
Za materiálně technické zabezpečení voleb

odpovídá tajemník MěÚ JUDr. Jiří Nesvadba
a vedoucí kanceláře tajemníka Bc. Pavlína Rei-
chelová. 

Připomínky můžete podávat: 483 357 314 nebo
e-mail: nesvadba@mestojablonec.cz,
reichelova@mestojablonec.cz.

Další informace: www.mestojablonec.cz.

JUDr Jiří Nesvadba 
Tajemník městského úřadu 
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Vedoucí kandidátky za KSâM

Ing. Franti‰ek Pe‰ek,

64-let˘ dÛchodce,

podnikatel, 

konstruktér v oboru

skláfisk˘ch strojÛ,

dlouholet˘ zastupitel,

pfiedseda finanãního v˘boru.

V prÛbûhu nadcházejícího volebního období chceme prosazovat:

– tvorbu vyrovnaného a vyváÏeného rozpoãtu,vãetnû vytvofiení

podmínek pro spolufinancování pfiípadn˘ch získan˘ch dotací,

– pokraãování v opravách ‰kolních zafiízení a dûtsk˘ch hfii‰È

– pfii opravách komunikací zamûfiení na ucelené oblasti mûsta

– dobudování základního dopravního skeletu mûsta, zdÛraznit v˘znam

západního obchvatu mûsta

– trvalé zvy‰ování kapacity v zafiízeních pro seniory a sociálnû slabé

obãany, vyuÏití vhodn˘ch objektÛ na sociální byty,

– pomûrné zastoupení v‰ech stran a hnutí v samosprávn˘ch

orgánech mûsta

– podporu sportu vyváÏen˘m zpÛsobem, odvozenû od ãlenské základny
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8 – Strana práv obãanÛ – Zemanovci

10 – Volte Prav˘ Blok  www.cibulka.net


