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Křtinský zpravodaj
VOLBY 2022

PŘEDVOLEBNÍ SPECIÁLPŘEDVOLEBNÍ SPECIÁL



Vážení spoluobčané,

v nadcházejících komunálních volbách 2022 budou do vedení naší
obce kandidovat čtyři volební subjekty. V letním čísle zpravodaje jsme vám
slíbili, že pokud volební uskupení projeví zájem, zveřejníme jejich volební
programy formou zvláštního čísla Křtinského zpravodaje. Naší snahou bylo
zajistit vaši maximální informovanost, s využitím standardního prostředku
obecní komunikace. Umožnila nám to judikatura Městského soudu v Praze,
která se vyjádřila v roce 2014 k možnosti využití obecních zpravodajů ve
volební kampani takto:

„ ... platí, že je lze pro volební kampaň použít, při zachování rovnosti
přístupu volebních stran. Tiskoviny, vydávané jako obecní zpravodaje, tím,
že jsou v rukou veřejné moci, musí zachovávat korektnost a neutralitu … ".

Všechny čtyři volební subjekty projevily o tuto možnost prezentace
zájem. Proto jsme se rozhodli vydat volební číslo zpravodaje, při zachování
podmínek, stanovených judikaturou, tedy především rovného přístupu
volebních stran.

Každý volební subjekt dostal k dispozici dvě stránky tohoto
zpravodaje, které využil podle svého uvážení k prezentaci svého volebního
programu. Do obsahu stránek nebylo redakčně nijak zasahováno. Pouze
jejich velikost byla upravena tak, aby maximálně využily textový prostor
stránek zpravodaje. Pořadí jednotlivých prezentací odpovídá volebním
číslům jednotlivých volebních subjektů:

1. Komunistická strana Čech a Moravy
2. Starostové a nezávislí
3. Sdružení nestraníků pro Křtiny
4. Společně pro Křtiny

Věříme, že tuto přehlednou formu prezentace volebních subjektů naší
obce přivítáte, a přejeme vám při volbě nového zastupitelstva šťastnou ruku.

Redakce Křtinského zpravodaje
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Způsob hlasování

Výtah z Informace k volbám do zastupitelstev MVČR, ze dne 4. srpna 2022.

Oprávněný volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič
vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:

1. označit křížkem pouze jednu volební stranu,

2. označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební
strany (označit lze nejvýše devět kandidátů!),

3. kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební
strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v tako
vém případě nepřihlíží.

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže
barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:
 neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 označil více, než jednu volební stranu,
 označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,
 nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,
 vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,
 vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva

obce.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží
před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.
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Vydává Komise pro informatiku Zastupitelstva městysu Křtiny, IČO: 00280429, jako periodický tisk územního samosprávního celku.

Zpravodaj vyšel nákladem 300 ks. Občanům Křtin je zdarma distribuován do poštovních
schránek. Svoje příspěvky a náměty zasílejte na emailovou adresu zpravodaj@krtiny.cz,
případně doneste na ÚM Křtiny osobně. Příspěvky nejsou honorovány. Za věcnou správnost
příspěvku odpovídá autor. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit,
případně stylisticky upravit nebo nezveřejnit.

Šéfredaktor: Petr Švenda. Tisk: Tiskárna Brázda. Registrováno: MK ČR E 20584.
Uzávěrka příštího čísla je 27. října 2022.

Z přípravy covidových voleb 2020


