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v kolik:

BESEDU S LÍDRY

Kulturní dům v Novém Městě n. M.
středa 6. října 2010
17:00 hod

přijďte si poslechnout plány kandidujících politických stran
do komunálních voleb 2010 v našem městě,
prostor na dotazy k tématu „Priority rozvoje města“ dostanete i vy – občané

STRANA 9

Nový směr

STRANA 10

STRANA 11

STRANA 12

Sdružení nezávislých
kandidátů pro obce
STRANA 13

STRANA 14

STRANA 15

Vážení spoluobčané,
při návštěvě prezidenta republiky na radnici se část diskuse stočila k volebnímu rytmu a
délce volebního období. Většina z nás na otázku pana prezidenta, zda bychom uvítali šestileté období, souhlasně kývala. Nicméně ústavou vymezený čas pro volební období 2006
– 2010 končí a před námi jsou volby nové, které rozhodnou o budoucím složení zastupitelstva města. Zvolení zastupitelé pak budou mít další čtyři roky správu města Nového Města
na Moravě ve svých rukou.
Pokud se ohlédneme zpět, můžeme být s mnohým spokojeni, ale určitě jsme mohli některé věci udělat lépe. V grafech najdete čísla, která dokumentují zejména investice a
větší provozní výdaje v oblasti dopravy našeho města, školství, bytového fondu, vodního
hospodářství a kultury.
Řada klíčových rozhodnutí se však do grafů vmáčknout nedá. Restrukturalizace obchodních společností, tvorba koncepčních rozvojových dokumentů, prodej bytového fondu,
veřejná projednávání klíčových investic, spolupráce s neziskovými organizacemi, tvorba
rozpočtů místních částí, zimní i letní údržba města ani výkon státní správy a běžné provozní starosti města a jím zřizovaných organizací.
Roky 2006 – 2010 byly po dvou volebních obdobích opět léty politické stability. Proto
byl čas i na zdánlivé drobnosti, které koření život a jsou příjemným zastavením v běhu
všedních dnů. Byla to inspirující setkání s podnikateli, dny dětí, kouzelné vítání občánků,
řemeslné jarmarky a lidové slavnosti, rozsvícení vánočního stromu nebo slet čarodějnic.
Velkou podporou jsou naši aktivní senioři. Připomínali jsme si významná výročí, sportovní a kulturní události, které jsou dědictvím a odkazem našich předků. Město navštívil
prezident České republiky, izraelský a kanadský velvyslanec, čestné občanství bylo uděleno panu Jiřímu Bradymu a Cyrilu Musilovi. Významnou událostí bylo setkání Nových
Měst Evropy.
Život města je velká, pestrá mozaika, ve které má každý kamínek své nezastupitelné místo.
A rozvoj města je nikdy nekončící proces. Je to úžasná práce mnoha týmů a jednotlivců. Je to partnerská spolupráce samosprávy, jí zřizovaných komisí, výborů a organizací,
městského úřadu a všech institucí, firem, podnikatelské veřejnosti, neziskového sektoru i
každého jednotlivého občana, který je ochoten udělat něco ve prospěch druhých i města.
S úctou a poděkováním všem, kteří v posledních čtyřech letech k této spolupráci přispěli
Zdeňka Marková
starostka města			

Stanislav Marek
místostarosta města

JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Ing. Pavel Král,
Marcela Krupicová, Mgr. Otakar Německý
členové rady města
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SNK a SNK ED - Sdružení nezávislých kandidátů
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ODS - Občanská demokratická strana
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Svobodní - Strana svobodných občanů
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Nabízíme občanům
aktivně se podílet
na politice ve městě
1. Mrázek Ladislav

41

SPOZ

podnikatel, Nové Město na Moravě

2. Mička Jiří

32

SPOZ

podnikatel, Nové Město na Moravě

3. Ondráček František 24

SPOZ

výrobce loutek, Nové Město na Moravě

4. Samek Stanislav

42

SPOZ

podnikatel, Nové Město na Moravě

5. Kušnír Jan Bc.

52

SPOZ

úředník magistrátu Brna, Nové Město na Moravě

6. Mrázek Petr

40

BEZPP

42

SPOZ

podnikatel, Petrovice

7. Šafařík Radek

kamnář, Nové Město na Moravě

8. Klimeš Marek

31

BEZPP

truhlář, Nové Město na Moravě

9. Dostál Josef

24

SPOZ

63

BEZPP

11. Ondráčková Marie 49

BEZPP

kamnář, Pohledec

10. Bartoň František
důchodce, Jiříkovice

prodavačka, Nové Město na Moravě

12. Bukáčková Jitka

58

BEZPP

podnikatelka, Nové Město na Moravě

13. Máté Juraj

56

BEZPP

důchodce, Nové Město na Moravě

14. Klimeš Josef

37

BEZPP

podnikatel, Nové Město na Moravě

15. Linsbauer Josef

55

BEZPP

26

BEZPP

podnikatel, Slavkovice

16. Lišková Eva

na mateřské dovolené, Slavkovice

17. Nešporová Jana

32

BEZPP

na mateřské dovolené, Nové Město na Moravě

18. Svoboda Milan Ing. 75

BEZPP

důchodce, Nové Město na Moravě

19. Kadlecová Pavla

60

BEZPP

důchodce, Nové Město na Moravě

1.
2.
		
3.
4.
5.
		
6.
		

n

Podporovat vyrovnané hospodaření města.
Budeme usilovat o zachování železniční dopravy
v našem regionu a současně dopravní obslužnosti.
Podporovat rozvoj podnikání a zachování pracovních míst.
Usilovat o vytváření dostatečných míst v mateřských školách.
Podporovat spravedlivé rozdělení finančních prostředků
v místních částech.
Podpora výstavby sociálních bytů
a startovacích bytů pro mladé rodiny.
SPOZ - Strana práv občanů - ZEMANOVCI
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NEJSME POLITICI – JSME NOVOMĚŠŤÁCI !!!
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami se na Vás obracíme jménem naší volební kandidátky
a dovolíme se jejím jménem ucházet o přízeň Vašich hlasů v těchto volbách do zastupitelstva našeho města.

Mezi naše priority patří:

66 všestranná podpora sportu, sportovních oddílů, včetně
66 podpory modernizace sportovní infrastruktury (výstavba
66 nových sportovišť, jejich rekonstrukce a modernizace)
66 žádné rozpočtové dobrodružství, naopak hledání úspor
66 a vícezdrojové financování investičních záměrů
66 radnice musí být maximálně otevřenou
66 a pro občana partnerskou institucí
66 efektivní a kvalifikované fungování městského úřadu
66 posílení podpory sportu a volnočasových
66 aktivit dětí a mládeže cestou grantů a příspěvků
66 občan musí být zapojen do veřejné debaty
66 o důležitých věcech, jeho názor je pro nás důležitý
66 žádné velké investice bez zajištění plnění
66 základních funkcí města v oblasti školství, sociální péče,
66 dopravní obslužnosti apod.
66 podpora podnikatelského prostředí ve městě,
66 intenzivnější spolupráce s podnikateli
66 a podpora jejich investic a vytváření podmínek pro ně
66 efektivní hospodaření s majetkem města
a jeho důsledná kontrola

Naším dlouhodobým cílem je:

66 Přispět k rozvoji růstu našeho města a jeho místních
částí, které k městu neoddělitelně patří ve všech oblastech tak, aby zde byly vytvořeny podmínky pro
rozvoj nabídky služeb, podnikatelského prostředí,
kulturního a sportovního zázemí a zdravého životního prostředí tak, aby se naše město, včetně místních
částí, stalo skutečným a nikoliv pouze papírovým
centrem sportu a kultury se zdravými životními podmínkami.
66 Společným jmenovatelem pak pro nás je princip
odborného přístupu a hlavně pak zdravého rozumu.
Usilujeme o stejné věci a změny, jako řada z Vás.
Jsme připraveni a ochotni podpořit rozumné návrhy
ostatních subjektů, pokud budou ve shodě s potřebami občanů našeho města, které jsou pro nás zásadní.
Jedině jak toho dosáhnout, je být „při tom“, tzn. mít
reálnou možnost ovlivnit rozhodovací procesy ve volených orgánech města. Toto lze však zajistit pouze
tím, že nám dáte důvěru a pomůžete nám naše cíle
v zastupitelstvu města prosadit.

Kandidáti
volební strany
SUVERENITA
pro komunální volby 2010
v Novém Městě na Moravě

Mgr. Pavel D v o ř á k
a
Roman W o l k e r

Naši kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mgr. Pavel Dvořák
advokát
Roman Wolker
obchodní zástupce
Zdeněk Korbář
OSVČ
Alena Horálková
asistentka
Jana Dudová
poštovní úřednice
Bohuslav Dvořák
obchodní zástupce
Helena Jančíková
účetní
Ing. Zdeněk Harvánek učitel
Tereza Wolkerová
studentka
Luboš Střešňák
technik
Petr Roháček
záchranář
Markéta Polnická
zubní sestra
Zdeněk Rajský
OSVČ

41 let
47 let
49 let
34 let
38 let
53 let
24 let
60 let
23 let
37 let
40 let
22 let
45 let

bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti
bez politické příslušnosti

SPRÁVNÁ VOLBA PRO TOTO MĚSTO

n

Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu

A jak nás
můžete podpořit?

Tím, že nám prostřednictvím Vašeho hlasovacího lístku dáte svůj hlas. To
můžete učinit tak, že na svém hlasovacím lístku zaškrtnete křížek u našeho
volebního uskupení. Tímto nám dáte
svých 13 hlasů pro naše kandidáty z 23
možných. Pokud tedy nás svým hlasem
podpoříte, zbývá Vám dalších volných
10 hlasů, které můžete odevzdat ostatním kandidátům z ostatních volebních
uskupení. Chcete-li však svými hlasy
vyjádřit podporu našim záměrům, svými volnými hlasy podpořte ty kandidáty
z ostatních volebních uskupení, kteří
mají blízko k našim cílům tzn. není jim
lhostejno v jakých podmínkách sportovci provozují svoji činnost, v jakém stavu
se jejich sportoviště nacházejí, jaké mají
podmínky pro zimní přípravu, jakým
způsobem cestou grantů a příspěvků
město tyto aktivity podporuje apod.
Pouze tak se nám podaří naše záměry
společnými silami prosadit.
Vzhledem k tomu, že zde není dostatek místa pro ucelenou presentaci našich představ, tak mi dovolte poděkovat
za čas, který jste strávili tím, že jste vydrželi při čtení těchto řádků až do jejich
konce. Pokud máte zájem nás podpořit,
přijďte k volbám, neboť bez Vás, bez
Vaší účasti ve volbách a bez Vaší podpory, žádná změna nebude a jakékoliv
naše společné představy a cíle nebudou
moci být naplněny.
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Nový směr

MUDr. Zdeněk Kadlec
61 let, lékař

JUDr. Libor Černý,

Mgr. Milan Sedláček,

Lubomír Buchta,

Bc. Ondřej Novák,

Věra Šinclová,

Ing. Vladislav Ostrejš MBA,

Ing. Pavel Fajmon,

42 let, velitel policie

42 let, pedagog

43 let, bankovní úředník

32 let, hasič

57 let, ekonomka

44 let, manažer

35 let, daňový poradce

Rudolf Hlúšek,

PaedDr. Milan Pavlík, MUDr. Jaromír Chroustovský, Vladimír Jelínek B.A.,

Rostislav Latzka,

Milan Šlechta,

PaedDr. Jan Daněk,

48 let, RTG asistent

43 let, soukromý podnikatel

51 let, soukromý podnikatel

46 let, disponent pojišťění

53 let, ředitel gymnázia

39 let, primář ortopedie

37 let, daňový poradce

Pavla Neubrandová,

Ing. Jiří Žák,

Ing. Michal Lamplot,

Mgr. Eva Řádková,

Radek Drápa,

Zdeněk Pliska,

Mgr. Tomáš Fryšavský,

41 let, manažerka

39 let, trenér

27 let, manažer FIS

46 let, pedagog

39 let, daňový poradce

48 let, soukromý podnikatel

26 let, soukromý podnikatel

Cíle našeho programu

1. budeme podporovat výstavbu nových a údržbu stávajících komunikací, chodníků, parkovišť,
inženýrských sítí a zařízení pro sportovní, relaxační a kulturní vyžití našich občanů
2. budeme prosazovat zřízení a provozování městské hromadné dopravy tak, aby se zlepšila
dostupnost úřadů, lékaře a služeb pro všechny starší občany našeho města a přilehlých obcí
3. budeme aktivně vyhledávat všechny možnosti dotačních programů a společně s místními
podnikateli budeme sdružovat finanční prostředky pro potřeby města a jeho okolí
4. budeme usilovat o zkvalitnění práce úředníků a zefektivnění práce celého úřadu
5. budeme podporovat všechny sportovní organizace ve městě a spolupracovat při organizaci MS v biatlonu 2013
6. upravíme památné místo „Tři kříže“ tak, aby se opět stalo dominantou města, kterou jsme zdědili po předcích
7. budeme pracovat pro zvýšení prestiže mikroregionu Novoměstsko

Zlepšíme

1. zprůhledníme výběrová řízení tím, že jejich průběh bude zveřejňován na internetu
2. společným nákupem energií, materiálu a služeb zlevníme vstupní náklady a získáme nad nimi kontrolu
3. vytvoříme pracovní atmosféru tak, aby zastupitelé a zaměstnanci města tvořili tým, pracující ve prospěch města
4. změníme způsob odměňování pracovníků MÚ a jejich hodnocení (rychlost, kvalita, vstřícnost,
počet stížností, práce nad rámec svých povinností, popř. jejich podíl na dotačních titulech)
5. budeme vymáhat škody vzniklé špatným, nekvalitním či nezákonným rozhodnutím

Umíme

1. realizovat plány a vytyčené cíle
2. naslouchat občanům a respektovat jejich názory a potřeby
3. zajistit bezpečnost a ochranu majetku
4. být manažery

„Zbavme se své malosti a velikost si nás najde sama“

n

Nový směr (sdružení nezávislých kandidátů)

Tomáš Baťa
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STAN - politické hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ pod názvem NOVOMĚŠŤÁCI
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VOLBY DO OBECNÍCH
ZASTUPITELSTEV 2010
Vážení občané,
vše, co uvádíme v našem volebním programu,
můžeme uskutečnit pouze v případě, že svoji
přízeň vyjádříte v komunálních volbách. Za to
Vám co nejsrdečněji děkujeme.
Budeme usilovat a podpoříme:
˘ zastavení investic do megalomanských akcí

a následné zadlužování města

˘ zrušení rozhodnutí současného zastupitelstva

˘

˘
˘
˘

˘
˘
˘
˘

n

města, kdy o použití investičních prostředků do
500 tis. Kč rozhoduje rada města
prověření prvotního zadání projektu
Regecentra, kdy byl schválen pouze záměr
bez projektu, bez finančního krytí. Ekonomické
vyhodnocení včetně tří změn projektu
a seznámení občanů města s výsledkem
vynaložených finančních prostředků
zkvalitnění veřejných služeb a jejich
dostupnost pro občany
úpravy území „Tři kříže“ a pokračování záměru
výstavby „Hřbitov Tři kříže“
provedení oprav místních komunikací
v havarijním stavu např.: ke koupališti,
k Mercedesce, ul. Drobného a další
rekonstrukce tělocvičen, příp. vybudování
multifunkční sportovní haly
návratnost části peněz z prodeje bytů zpět
do výstavby a obnovy bytového fondu
závažná rozhodnutí budou schvalována
2/3 většinou členů zastupitelstva města
pravdivé a úplné podávání informací občanům

KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy

DEJTE SVŮJ HLAS
KANDIDÁTŮM KSČM!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Věra Buchtová
Marie Rusová JUDr.
Petr Klapač
Václav Bradáč Ing.
Ladislava Blažková
František Skalník Ing.
Miroslav Válek
Karel Smetana
Stanislav Kříž
Ladislav Brabec
Miloš Krejčí Ing.
Miroslav Oravec
Miloš Srnský
Renata Humlíčková
František Krejčí
František Černý
Jan Stejskal
Petr Sochor
Miroslav Piešťanský
Jaromír Drdla
František Vrbas
Ladislav Doležal
Helena Jančíková

60 let
59 let
65 let
53 let
56 let
70 let
59 let
55 let
59 let
68 let
64 let
59 let
59 let
63 let
65 let
68 let
61 let
58 let
54 let
55 let
66 let
73 let
58 let

KSČM
KSČM
bezp.
KSČM
KSČM
KSČM
bezp.
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
bezp.
bezp.
bezp.

12

n

Sdružení nezávislých kandidátů pro obce
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ČSSD - Česká strana sociálně demokratická
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KDU ČSL - Křesťanská demokratická unie
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města
Nové Město na Moravě v roce 2010 – ZMĚNA VOLEBNÍ MÍSTNOSTI!!!
Starostka města Nové Město na Moravě podle ust. § 15 písm. b) a § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
1. Volby do Zastupitelstva města Nové Město na
Moravě proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010, a to
v pátek dne 15.10.2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 16.10.2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb je:

ve volebním okrsku č. 1
volební místnost v přízemí Domu s pečovatelskou službou, Žďárská 68, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulici Mendlova, Pavlovova, Purkyňova, Vlachovická, U Zastávky ČSD, Žďárská (č.p. 61, 68, 70, 71, 72,
74, 80, 86, 89, 95, 309, 714, 715, 716, 717, 718, 719,
720, 721, 722, 723, 990)

ve volebním okrsku č. 2
volební místnost v Obřadní síni Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103,
Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Blažíčkova, Brněnská,
Horní dvůr, Jamborova, Jánská, Komenského náměstí, Nečasova, Němcova, Německého, Palackého
náměstí, Petrovická, Podlouckého, Pod Novoveskou
silnicí, Vratislavovo náměstí, Žďárská (č.p. 35, 36,
37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 83, 84, 85, 332)

ve volebním okrsku č. 3
volební místnost v přízemí hlavní budovy Základní školy Nové Město na Moravě, Vratislavovo
náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou (tzv. I. základní
škola), Vratislavovo nám. 124, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v ulici Budovatelů, Hornická, Masarykova

ve volebním okrsku č. 4
volební místnost v 1. patře (velký přednáškový
sál) Kulturního domu Nové Město na Moravě, Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Čapkova,
Hájkova, Kárníkova (mimo č.p. 981, 982, 984, 1118),
Luční, Mrštíkova, Nádražní, Nezvalova, Soškova,
Vančurova, Wolkerova (mimo č.p. 1116, 1117)

ve volebním okrsku č. 5
volební místnost v přízemí (tzv. gobelínový salónek) Kulturního domu Nové Město na Moravě,
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Drobného, Horní, Křičkova, Malá (č.p. 173, 181, 182, 188,
189, 856), Mírová, Smetanova, Výhledy

ve volebním okrsku č. 6
volební místnost v přízemí (místnost č. 7) hlavní
budovy Základní školy Nové Město na Moravě, Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou (tzv. II. základní
škola), Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě pro
voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici
Bělisko, Dukelská, Leandra Čecha, Lesní, Makovského, Na Výsluní, Polní, Radnická, Sportovní, Šimkova,
Školní, Štursova, U Jatek, Veslařská, Zahradní

ve volebním okrsku č. 7

volební místnost v 1. patře (malý přednáškový
sál) Kulturního domu Nové Město na Moravě,
Tyršova 1001, Nové Město na Moravě pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Křenkova, Malá (č.p. 156, 157, 158, 159, 192, 193, 195,
196, 302, 306, 747), Monseova, Tyršova

ve volebním okrsku č. 8
volební místnost v přízemí budovy odloučeného
pracoviště Základní školy Nové Město na Moravě,
Leandra Čecha, okres Žďár nad Sázavou (tzv. II. základní škola) – Pohledec, Pohledec 43, Nové Město
na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v místní části Pohledec

ve volebním okrsku č. 9
volební místnost v obecním domě Maršovice,
Maršovice 80, Nové Město na Moravě pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulici Bezručova, Kárníkova (č.p. 981, 982, 983, 1118), Maršovská, Nad Městem, Wolkerova (č.p. 1116, 1117)
a v místní části Maršovice

ve volebním okrsku č. 10
volební místnost v patře obecního domu Rokytno, Rokytno 49, Nové Město na Moravě pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místních částech Rokytno a Studnice

ve volebním okrsku č. 11
volební místnost v patře obecního domu Jiříkovice (hasičská zbrojnice), Jiříkovice 62, Nové
Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v místní části Jiříkovice

ve volebním okrsku č. 12
volební místnost v přízemí Kulturního domu
Slavkovice, Slavkovice 79, Nové Město na Moravě
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v
místní části Slavkovice

ve volebním okrsku č. 13
volební místnost v přízemí obecního domu Hlinné, Hlinné 46, Nové Město na Moravě pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části
Hlinné

ve volebním okrsku č. 14
volební místnost v obecním domě Petrovice
(KD), Petrovice 71, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní
části Petrovice

ve volebním okrsku č. 15
volební místnost v budově hasičské zbrojnice,
Olešná 81, Nové Město na Moravě pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Olešná.

3. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné.
4. Voliči předstupují před okrskovou volební
komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do
volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky,
občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení
k pobytu.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů obdrží
od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost
voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící
nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.
6. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
7. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve
volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do
výpisu ze seznamu voličů dodatečně a umožní mu
hlasování.
8. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb.
9. Volič po obdržení úřední obálky, popřípadě
hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky
1 hlasovací lístek.
10. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců,
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních
stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem
ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební
strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může
označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
11. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
12. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
Zdeňka Marková
starostka města
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