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HAMROVÁCI 2010
volební program 2014 až 2018
Ing. Jaroslav Najman

Komunikace a veřejná prostranství:

Vladimír Prousek

● Postupné a pravidelné opravy místních komunikací ● Intenzivní jednání s Libereckým
krajem o opravách jejich komunikací - převzetí komunikace od kraje jako krajní možnost
● Zajištění zimní údržby podle potřeb občanů ● Pokračovat v postupné obnově veřejného
osvětlení ● Udržování pořádku veřejných prostranství a zeleně ve městě, údržba hřbitovů
● Plánování generální opravy pěší lávky přes Kamenici ● Rekonstrukce a pravidelné
opravy parkovacích ploch a chodníků včetně hřbitova

Podpora školních a předškolních zařízení, mimoškolních aktivit:
MVDr. Klára Pospíšilová

Tomáš Pelc

● Modernizace vytápění budov ZŠ VH, revitalizace okolí školy včetně cest a parkovacích
ploch ● Pravidelné a postupné opravy učeben, rekonstrukce venkovního hřiště, tělocvičny
s podporou dotací u ZŠ VH ● Rekonstrukce a zateplení krčků ZŠ VH ● Oprava střechy
a výměna oken v budově Mateřské školy ● Finanční a materiální podpora kroužků
a místních spolků (Liščata, Včelaři a Včelaříci, TJ – Sokol, fotbalisté, Dobrovolní hasiči,
Houbaři, Svaz chovatelů aj.) ● I nadále finančně krýt příspěvky pro zájmové organizace
a sport společně s prostředky z loterií ● Dostavba bikeparku, druhého hřiště u stadionu

Pravidelná údržba a renovace bytového fondu a ostatního
majetku města:
Zdeněk Nauč

Kristýna Těhníková

● Snižování energetické náročnosti budov města, inovace ve vytápění a rekuperace
● Pokračování v rekonstrukci starých družstevních domů ● Výměna špatných oken v DPS
● Rekonstrukce kulturního domu, zateplení a výměna oken, rekonstrukce elektrických
rozvodů a sociálního zařízení – na tuto akci máme schválenou dotaci na rok 2015
● Dokončení rekonstrukce budovy staré školky uvnitř – byt správce ● Zateplení s výměnou
oken a střechy staré školky – máme schválenou dotaci na rok 2015 ● Pokračování
v rekonstrukci garáží a skladových prostor technických služeb za pomoci dotačního
programu ● Dostavba hasičské zbrojnice se zázemím na Hamrskách ● Zateplení budovy
hasičské zbrojnice v Hamrech

Občanská vybavenost a bezpečnost:
Jaroslav Pekelský

Josef Vít
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● Odpočinková místa u DPSek podle přání jejich obyvatel ● Podpora přivedení plynu do
města ● Maximální snaha o získání bankomatu nebo jiné formy bezhotovostních plateb do
Velkých Hamrů ● Modernizace sportovních areálů ● Udržování bezpečnosti ve spolupráci
s PČR Tanvald se zapojením asistentů prevence kriminality ● Zlepšení bezpečnosti na
hlavní silnici – vybudování bezpečných přechodů, dodržování rychlosti. ● Rozšiřování
lokálních kamerových systémů ● Dobudování veřejného rozhlasu a propojení s varovným
systémem kraje ● Zlepšení komunikace s občany v otázkách veřejného života a pravidelná
setkání s obyvateli na téma rozvoje města
www.velke-hamry.cz

Volební speciál 2014

Hamrovské listy

Životní prostředí:

Jan Polman

● Zefektivnění třídění odpadů ve městě pro snížení poplatku za odpady, nové svozové auto
a kontejnery z dotačního programu ● Podpora domácích čističek odpadních vod s možností
dotace od města a postupné rozšiřování splaškové kanalizace ● Regenerace vodních ploch –
odbahnění Svárovského rybníku

Zaměstnanost:

Miloslav Černý

● Vytváření nových pracovních míst i prostřednictvím veřejně prospěšných prací ● Projekt
vzdělávání a zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných ● Možnost odpracování dluhů vůči
městu

Kultura, sociální oblast a ostatní:

Mgr. Marie Naučová

Miroslav Brůna

Radim Pavelka

Miloš Kouřil

Jaroslav Svárovský
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● Zachování a rozšiřování kulturních akcí pro veřejnost (poutě, hudební a divadelní
představení, den dětí, akademie, Mikuláš, Advent, plesy atd.) ● Rozšiřování služeb
knihovny (přednášky, programy pro děti, výstavy, zapojení do ostatních akcí města,
pasování prvňáčků na čtenáře, prohloubení spolupráce se školami) ● Rozšíření poradenství
v sociální, finanční a rodinné problematice a rozvoj komunitního plánování (terénní práce)
● Maximální snaha o stabilizaci migrace nepřizpůsobivých obyvatel (bezdlužnost, jednání
na úrovni senátu a parlamentu, odpracování dluhů, získávání pracovních návyků – zapojení
do veřejně prospěšných prací, odpracování trestů a pokut, tlak na majitele nemovitostí) ●
Rozvoj spolupráce s okolními obcemi v rámci Mikroregionu Tanvaldsko a MAS (místní
akční skupiny) na téma školství, nakládání s odpady, zlepšování životního prostředí
s možností rozšíření pracovních míst a v oblasti sociální ● Právo občana města na nahlížení
do hospodaření města (smlouvy, rozpočet, výběrová řízení …) ● Maximální využívání
dotačních titulů ● Projektová příprava pro získání dalších dotačních titulů ● Vytvoření
strategického plánu programového rozvoje města s výhledem na 4 až 20 let vycházející
z požadavků občanů a finančních možností.

Máme rozpracované nebo v realizaci:
● Otevření nové knihovny ve staré školce, minimuzea a společenské klubovny ● Projekt na
zateplení a rekonstrukci KD, schválená dotace ● Projekt na zateplení staré školky,
schválená dotace ● Projekt na zateplení krčků ZŠ ● Přírodní zahrada s altány u Mateřské
školy ve výstavbě ● Areál bikeparku na Mezivodí před 1. etapou dokončení ● Ve spolupráci
s TJ výstavba 2. hřiště s umělým povrchem ● Dotace 90 % na nákup svozového vozidla na
tříděný odpad a kontejnery, vznik nových pracovních míst ● Příprava na podání žádosti
o dotaci na odbahnění rybníku ● Nová hasičárna pro SDH Hamrska ● Zateplení s výměnou
střechy a topení ZŠ Hamrska ● Projekt na opravu chodníků, cesty k DPS, parkovacích
ploch a chodníčků hřbitova ● Projekt na přístupovou komunikaci pro auta k ZŠ
● Vybudování zastávky autobusu pod Dlážděnkou nad Domovem důchodců (kompletně
schválené dotčenými orgány) ● Schválená dotace kraje na opravu cisterny CAS SDH Velké
Hamry ● Projektová příprava na nové garáže a sklady technických služeb ● Projektová
příprava na nové garáže na sídlišti ● Příprava dokumentu programového rozvoje města,
zapojení v projektu meziobecní spolupráce a spolupráce v MAS (Místní akční skupina obcí,
podnikatelů a neziskových organizací) ● Projekt na vyučení a zaměstnávání

www.velke-hamry.cz
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NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM
V následujícím období zajistíme
– nezvyšování poplatku za tuhý domovní odpad
– možnost města ovlivnit cenu tepla z centrálního
zásobování teplem
– dokončení veřejného osvětlení včetně chodníků
a hlavních cest na hřbitovech

Chceme
– rozšířit parkovací místa na sídlišti ( v případě
zájmu, možná výstavba garáží)
– odkanalizovat některé zbývající části města
– postupně zajišťovat opravy komunikací v obci
– podpořit podnikatelské aktivity a tím i větší
možnost pracovních příležitostí
– postupně obnovovat stávající bytový fond
– podpořit výstavbu družstevních bytů a výstavbu
rodinných domků
– pokračovat v již započaté opravě kostela
– vyčistit rybník na Svárově
– zlepšit životní prostředí a vzhled města

Budeme podporovat

–

hasiče

— chovatele

–

včelaře

— houbaře

– místní kulturu a sport, rozvíjet a udržovat místní
tradice a zájmová sdružení občanů.
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1. Ing. Patrman David, 44 let, velitel čety HZS
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
2. Josef Pala, 69 let, důchodce
Velké Hamry, ODS
3. Pavel Tůma, 61 let, podnikatel
Velké Hamry, ODS
4. Jan Šefr, 66 let, důchodce
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
5. Ing. Jaromír Čermák, 59 let, technický
ředitel
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
6. Pavel Patrman, 46 let, mistr
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
7. Adam Hnyk, 31 let, školník
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
8. Milan Třešňák, 44 let, řidič ZZSLK
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
9. Lenka Málková, 48 let, finanční poradce
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
10. Robert Mucha, 46 let, skladník
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
11. Martin Novák, 43 let, řidič
Bohdalovice, bez politické příslušnosti
12. MUDr. Petr Michalík, 53 let, lékař
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
13. Vlasta Třešňáková, 37 let, podnikatelka
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
14. Lukáš Morávek, 44 let, area manager
Velké Hamry, bez politické příslušnosti
15. Jan Lain, 60let, chovatel
Bohdalovice, bez politické příslušnosti
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Volební program základní organizace
KSČM do komunálních voleb 2014
ve Velkých Hamrech
CO CHCEME A BUDEME PODPOROVAT:
–
–
–
–
–
–

–

–

–

dobudování zábradlí k městskému domu č.p. 511
petici, či referendum k plynofikaci našeho města
dobudování přechodů pro chodce u hlavní silnice 1/10
i nadále podporovat projekt samotřídění komunál. odpadu na
katastru Velkých Hamrů a tím šetřit náklady za svoz
i nadále komunikovat s občany a jejich připomínky,
návrhy atd. předkládat a řešit
i nadále naše bezpečné a klidné město pro život a proto i
nadále chceme asistenty prevence kriminality (rozšíření
služeb při akcích a v nočních hodinách)
v domech, které jsou v majetku města i nadále pokračovat v
opravách těchto domů
dle finančních možností a do budoucna zavést v těchto
domech, které nejsou připojeny na centrální vytápění –
ekologické kotle
i nadále zpět lesní kultury, které jsou na katastru Velkých
Hamrů, ale bohužel jej obhospodařuje město Tanvald (jedná
se o vzrostlé porosty, ve kterých městu unikají peníze z jejich
vytěžení)
bezvýhradné dodržování schváleného územního plánu obce,
nepřipustit jakékoliv výjimky
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– podporu společenských organizací při pořádání jejich akcí ,
které rovněž přispívají k rozvoji naší obce
– podnítit zájem občanů o zasedání zastupitelstva zveřejněním
podkladů k jednotlivým bodům programu na internetových
stránkách obce a rozhlasem
– KSČM podporuje finančně dětský oddíl Liščata
(v roce 2013 3.000Kč) (v roce 2014 3.000Kč)
– KSČM věnovala na povodně 2.100Kč
– ZO KSČM pečuje o dva pomníčky padlým hrdinům z druhé
světové války

JSME A BUDEME PROTI:
– zvyšování poplatků za svoz komunálního odpadu (také
hřbitovy a za teplo)
– nechceme a jsme stále proti prodeji městských pozemků
Velké Hamry jsou domovem nás všech a pro nás,
kandidáty KSČM, je budoucnost našeho
krásného města tím hlavním posláním.

PROTO VOLTE CELOU
NAŠÍ KANDIDÁTKU č. 3
ČÍM VÍCE PODPOŘÍTE NAŠI VOLEBNÍ
KANDIDÁTKU, TÍM VÍCE PAK MŮŽEME
PROSAZOVAT VAŠE NÁZORY
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STR“ - Sdružení pro transparentní rozvoj
Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly, věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1

Štrojsa Petr

56 let

NK

BEZPP

OSVČ

Velké Hamry

2

Hloušek Aleš

42 let

NK

BEZPP

profesionální hasič

Velké Hamry

3

Chovan Robert

40 let

NK

BEZPP

OSVČ

Velké Hamry

4

Houdková Michaela

28 let

NK

BEZPP

OSVČ

Velké Hamry

5

Kotek Karel

53 let

NK

BEZPP

zaměstnanec

Velké Hamry

6

Patrman Lukáš

26 let

NK

BEZPP

OSVČ

Velké Hamry

7

Gazsóová Dagmar

43 let

NK

BEZPP

OSVČ

Velké Hamry

8

Morávek Marcel

20 let

NK

BEZPP

student

Velké Hamry

9

Šíma Jan

23 let

NK

BEZPP

zaměstnanec

Velké Hamry

10

Štrojsová Martina

47 let

NK

BEZPP

zaměstnanec

Velké Hamry

11

Posseltová Olga

36 let

NK

BEZPP

zaměstnanec

Velké Hamry

12

Houška Ondřej

29 let

NK

BEZPP

zaměstnanec

Velké Hamry

13

Knížková Jana

40 let

NK

BEZPP

zaměstnanec

Velké Hamry

14

Nauč Zdeněk

21 let

NK

BEZPP

zaměstnanec

Velké Hamry

15

Hloušek Radim

39 let

NK

BEZPP

OSVČ

Velké Hamry
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VOLEBNÍ PROGRAM SDRUŽENÍ PRO HAMRY 2014
Městský úřad
Transparentní účet města - občan má právo nahlížet do hospodaření s veřejnými prostředky a je zároveň nejúčinnějším
a nejlevnějším kontrolním „úřadem“. Může ovšem vzniknout situace (např. občan přijde na město, že potřebuje opravit silnici
u domu s tím, že na účtu města jsou potřebné prostředky…) tomuto by měl zabránit strategický plán rozvoje města, na kterém se
musí podílet veřejnost.
Program jednání rady. Program jednání zaslat radním minimálně tři dny před jednáním. Po hlasování o jednotlivých bodech
musí být zřejmé, kdo a do kdy uvedený bod splní. Důležité body k jednání rady zasílat pravidelně i zastupitelům, aby se mohli
vyjádřit k zásadním bodům rady již v počátcích.
Strategický plán rozvoje města jak krátkodobý, tak dlouhodobý, kde by občané k určitému datu shromažďovali podněty
a potřeby k realizaci. Po projednání radou a zastupitelstvem by tento plán byl závazný.
Registr smluv - občan, který si platí úřad ze svých daní, by měl mít přehled o tom, za co a kolik se utrácí. Druhým efektem
registru by měla být možnost srovnání cen (po zapojení více měst do tohoto systému), např. za metr silnice, kanalizace, atd.
Občan, ale i úředník, si bude moci jednoduše porovnat cenu a zeptat se vedení města, proč zde za tolik a v “Dolní Horní“ za
tolik.
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Zřídit fond na zlepšení vzhledu města - ročně vyčlenit částku na rozdělení pro majitele nemovitostí na opravu fasády domu.
Do určitého data by se přijímaly žádosti a po provedení akce by byla částka vyplacena. Např. vyčlenit 100 000, přihlásí se
5 občanů, tak každý po dodržení určitých pravidel obdrží 20 000 Kč.
Vyhláška veřejné zakázky malého rozsahu - do 20 tis. starosta rozhoduje samostatně s povinností informovat písemně radu při
následujícím zasedání a nad 20 tis. souhlas rady. Současný stav - souhlas rady nutný až od 50 tis., dle našeho názoru snižuje
význam rady. Nadále maximálně využívat dostupných dotačních titulů k rozvoji našeho města

Školy, mládež, spolky
Rekonstrukce základní školy - budoucí vedení města by se mělo zaměřit na základní školu, kde pomocí dotačních peněz,
samozřejmě i vlastních finančních prostředků, přistoupit k rekonstrukci školy: • Víceúčelové hřiště v areálu školy!! • Rozvody
topení, regulace nebo každý pavilon svou malou kotelnu ? • Spojovací chodby mezi pavilony • Rekonstrukce velké tělocvičny
• Oprava přístupové komunikace ke škole. Jedná se o desítky miliónů a bude záležet na schopnosti vedení města, které vzejde
z letošních komunálních voleb.
Zapojit do dění ve městě komunitu mladých teenagerů (15-20 let) Pozvednout morálku dnešní mládeže. Navést je správným
směrem a ukázat cestu. Přimět je ke spolupráci s městem: udělejte něco pro město a město vám na oplátku splní předem
dohodnuté přání (hudební mini festival, oblíbená kapela, skatepark, workout hřiště…). Příspěvky města na školní
a mimoškolní vzdělávání dětí ve školce i škole - podpora rodin s malými dětmi.
Maximální podpora spolků a místních organizací. Průhledně rozdělovat peníze ze státního rozpočtu z loterií, na které má
nárok každá obec. V současnosti město dotuje tyto spolky ze svého rozpočtu, což by mělo být nadále zachováno a peníze
z loterií by se rozdělovaly vždy za uplynulý rok zpětně, kdy je známa přesná výše příspěvku.

Opravy a rekonstrukce - Pokračovat v rekonstrukci bytového fondu.
Rekonstrukce hřbitova v Hamrech a na Hamrskách a zřízení funkce správce městských hřbitovů na částečný pracovní
úvazek
Nádraží Velké Hamry - pokusit se bezplatně získat do vlastnictví města nádraží a zrekonstruovat do bývalé podoby, aby
nedopadlo jako některá nádraží v blízkém okolí, a aby jedna ze vstupních bran do našeho města byla reklamou pro naše město
a ne ostudou.
Celoplošná oprava silnice Hamrska - Zbytky a Mezivodí – Bohdalovice. Silnici na Bohdalovice převzít od kraje. Kraj
provede při převodu této komunikace na město celoplošnou opravu a městu vznikne náklad na údržbu tohoto úseku (městský
traktor tímto úsekem stejně projíždí) a budoucím generacím založit spořící účet na opravu této komunikace. V případě úseku
Hamrska - Zbytky bych toto řešení zvažoval vzhledem k délce daného úseku a snažil bych se kraj přimět pouze k celoplošné
opravě.
Revitalizace, odbahnění rybníku na Svárově. Úprava levého břehu Kamenice od lávky u hřiště směr Mezivodí, lavičky,
asfaltová plocha pro malé bruslaře… Rekonstrukce pomníku Svárovské stávky a přilehlého okolí. Rekonstrukce světel
veřejného osvětlení směrem na Tanvald podél hlavní komunikace (uvažuje se o zrušení osvětlení této části).

Volný čas
Odpočinkové místo na sídlišti - zřídit tábořiště a lavice po dohodě s domovními důvěrníky. Zajistit možnost příjezdu
sanitních vozů ke každému vchodu s co nejmenším dopadem na současný počet parkovacích míst. Vodorovné značení
parkovacích míst na sídlišti. Odpočinková místa u DPS (altány). Výstavba venkovního pódia. Nadále pokračovat v námi
pořádaných akcích, jako je červencové Vítání prázdnin a zimní Zabíjačkové hody, které se setkaly s velmi kladnými ohlasy.

Nakládání s odpady - Podpora budování domácích čistíren odpadních vod.
Zefektivnění nakládání s tříděným odpadem, aby nedošlo ke zdražení poplatku za odpady. Hospodařit samostatně nebo ve
spolupráci s některou okolní obcí, případně v Mikroregionu, s komunálním i tříděným odpadem. Nenavyšovat cenu pro
veřejnost, naopak se pokusit s odpadem samostatně obchodovat a tuto částku pro občana snižovat.

Ostatní

- Osadní výbory - zástupci městské části (Hamrska, Bohdalovice) se budou podílet na veškerých
činnostech města v jejich části obce a předkládat potřeby tamních obyvatel. Zřídit v budově technických služeb
kotec pro krátkodobé umístění zaběhlých psů. Vstoupit do jednání s církví -rekonstrukce kostela sv. Václava
Chceme hezčí Velké Hamry zapojením se do projektu LEPŠÍ MÍSTO (více na www.lepsimisto.cz).
Chceme zapojit obyvatele, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí.
Vybudování přechodů pro chodce na hlavní silnici!!!
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INFORMACE VOLIČŮM
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
1

Dům požárníků Velké Hamry č.p. 534

2

Zasedací místnost MěÚ Velké Hamry č.p. 362

3

Nová hasičárna Velké Hamry II č.p. 596

Upozorňujeme voliče 3 volebního okrsku ve Velkých Hamrech II na změnu volební místnosti. Volební místnost
je nově umístěna v nové hasičárně ve Velkých Hamrech II č.p. 596 vedle samoobsluhy na Hamrskách.

Informace o způsobu hlasování
ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin

Voličem je občan obce za předpokladu. že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb
v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana České republiky nebo o státního občana členského
státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen mimo jiné hlasovací lístek označený nápisem „vzor“
prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do
48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží.

Zásady hlasování
1) Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
3) 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. Totožnost a státní občanství
prokáže volič 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, poškozený nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.
4) 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.
5) 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.
.
6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže
číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však
člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.
7) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy
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s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové
volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně na A4.
V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen.
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou.
Volební stranou může být politická strana, politické hnuti, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů. Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta,
zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen
otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu. V případě, že dojde
k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný
hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit 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.
2. Označit 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. Do
zastupitelstva města Velké Hamry se volí 15 členů.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v
libovolných samostatných 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.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží
do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva, je hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním
úřadem České republiky není při volbách do zastupitelstev obcí možné bez předložení potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů příslušným zastupitelským úřadem obecnímu úřadu, popř. v den voleb okrskové volební
komisi.

Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři.
V příštím čísle rádi zveřejníme i Vaše příspěvky.
Vydává MěÚ Velké Hamry 362,PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce).Tel: 483369811, odpovědná za HL Dana Lejsková
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468. Uzávěrka dalšího čísla 10. 10. 2014
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