
Volby do krajských 
zastupitelstev

Obsah:

 Volby do zastupitelstev krajů vyhlá-
sil prezident republiky svým rozhodnutím 
č. 262 /2008 Sb. ze dne 16. července 2008. 
Volby do zastupitelstev krajů se konají 
ve dvou dnech, v pátek 17. října 2008 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 18. října  2008 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

Do v pořadí již třetích krajských voleb 
od vzniku vyšších územně samosprávních 
celků v roce 2000 můžete zasáhnout svým 

hlasem již za měsíc. Krajská zastupitelstva 
jsou volena jednou za 4 roky a představují 
volený samosprávný orgán. Z členů kraj-
ských zastupitelstev jsou následně voleni 
členové krajských rad – výkonných orgá-
nů samosprávy – a krajští hejtmani. Volby 
se konají celkem ve 13 krajích s výjimkou 
hlavního města Prahy, která má zvlášt-
ní postavení jak kraje, tak obce, a volby 
do zastupitelstva kraje se zde konají spo-
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Volby do krajských zastupitelstev

lečně s komunálními volbami. V minulých 
krajských volbách byla volební účast kolem 
30 % voličů.

 Voličem je státní občan České republi-
ky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalé-
mu pobytu v obci nebo na území vojenské-
ho újezdu v územním obvodu kraje.

Místem konání voleb jsou volební míst-
nosti v jednotlivých volebních okrscích. 
V případě města Chropyně to jsou:
 • v okrsku č. 1 místnost č. 10 v Městském 

kulturním středisku v ulici Komenského 
č. p. 39, a to pro voliče s adresou mís-
ta trvalého pobytu v Chropyni, bydlící 
v ulicích Berniska, Drahy, Emila Fil-
ly, Františkov, Hájenka, Haltýře, Hrad, 

Hrázky, Ječmínkova, Komenského, Krát-
ká, Masarykova, Míru, Mrlínek, náměstí 
Svobody, Pastvisko, Podlesí, Skaštická, 
U Hejtmana a Závětří;

•  v okrsku č. 2 místnost pobočky měst-
ské knihovny v objektu Mateřské ško-
ly Chropyně v ulici Tyršova č. p. 570, 
a to pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích Díly, 
Dr. Emila Axmana, Hřbitovní, Křižní, 
Nová, Palackého, Pazderna, Tovačovská 
a Tyršova;

• v okrsku č. 3 v zasedací místnosti 
v 1. poschodí budovy tělocvičny TJ Chro-
pyně na Hanáckém náměstí č. p. 552, 
a to pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu v Chropyni, bydlící v ulicích Mo-
ravská a Vlčí Doly;

• v okrsku č. 4 ve třídě 1.A v přízemí bu-

dovy Základní školy Chropyně v ulici 
J. Fučíka č. p. 675, a to pro voliče s ad-
resou místa trvalého pobytu v Chropyni, 
bydlící v ulicích J. Fučíka, K. H. Máchy, 
Nádražní, Oujezdy a Řadová;

• v okrsku č. 5 v místnosti objektu Klubov-
ny mládeže v Plešovci č. p. 55, a to pro 
voliče s adresou místa trvalého pobytu 
v Chropyni, bydlící v místní části 
Plešovec.

Ve volební místnosti budou na viditel-
ném místě vyvěšeny hlasovací lístky ozna-
čené nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta 
o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce 
o odvolání kandidáta, pokud byla doru-
čena do 48 hodin před zahájením voleb; 
při zjišťování výsledků voleb se k hlasům 
odevzdaným pro takového kandidáta ne-
přihlíží; dále případná informace o tiskových 
chybách na hlasovacích lístcích s uvedením 
správného údaje.

Volební místnost musí být pro kaž-
dý volební okrsek vybavena zákonem 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, který musí být voličům 
na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Volič po příchodu do volební místnos-

ti prokáže okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství České re-
publiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem České 
republiky. Neprokáže-li volič svou to-
tožnost a státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálé-
ho seznamu voličů pro volby do zastupitel-
stev krajů obdrží volič od okrskové volební 
komise prázdnou úřední obálku šedé barvy 
opatřenou úředním razítkem.

Hlasovací lístky pro volby do zastu-
pitelstva kraje se tisknou samostatně pro 
každou politickou stranu, politické hnutí 
nebo koalici. Na každém hlasovacím lístku 
je uvedeno číslo určené losem. Vzhledem 
k tomu, že politické strany, politická hnu-
tí nebo koalice mohou kandidovat pouze 
v některých krajích, nemusí být číselná řada 
na dodaných hlasovacích lístcích úplná. Hla-
sovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka 
krajského úřadu.

Hlasovací lístky jsou voličům distribuo-
vány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, 
tj. 14. října 2008. V případě, že dojde k je-
jich poškození nebo ztrátě a nebo volič zjistí, 
že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, 
je možné požádat ve volební místnosti okrs-

dokončení ze str. 1

pokračování na str. 3



Zpravodaj města Chropyněvolby  2008

- 3 -

kovou volební komisi o vydání nové kom-
pletní sady hlasovacích lístků.

Po obdržení úřední obálky, popřípadě 
hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Po-
kud se volič neodebere do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude 
mu hlasování umožněno.

V tomto prostoru vloží volič do úřed-
ní obálky jeden hlasovací lístek politické 
strany, politického hnutí nebo koalice, pro 
niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku 
může přitom zakroužkováním pořadové-
ho čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vyznačit, kte-
rému z kandidátů dává přednost. Pokud 
by tímto způsobem bylo označeno více kan-
didátů, k přednostním hlasům se nebude 
přihlížet a takový hlasovací lístek se počítá 
ve prospěch politické strany, politického 
hnutí nebo koalice. Jiné písemné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na jeho posuzová-
ní vliv.

Ve prospěch politické strany, politického 

hnutí nebo koalice se počítají i takové hla-
sovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů 
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K tako-
vým úpravám se nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které ne-
jsou na předepsaném tiskopise, které jsou 
přetržené a které nejsou vloženy do úřed-
ní obálky. Poškození nebo přeložení hla-
sovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, 
jsou-li z něj patrné potřebné údaje. Hlas voliče 
je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo 
několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacích lístků vloží volič úřední obál-
ku s hlasovacím lístkem před okrskovou vo-
lební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
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 voleb-
ní schránky.

 
Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
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 s přenosnou voleb-
ní schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 
lístky.

 
Zveřejnění výsledků voleb

Volby zveřejňuje Český statistický úřad 
na svých webových stránkách: 
www.volby.cz Průběžné výsledky jsou 
oznamovány po uzavření volebních místnos-
tí, výsledek voleb do zastupitelstva kraje vy-
hlašuje a uveřejňuje krajský úřad vyvěšením 
zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva 
kraje na úřední desce krajského úřadu ihned 
po jeho podepsání. Celkové výsledky vyhla-
šuje a uveřejňuje Státní volební komise.                     

– OVV –

Volby do krajských zastupitelstev
dokončení ze str. 2

reklama
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Pro volby do Zastupitelstva Zlínského 
kraje, konané ve dnech 17. a 18. října 2008, 
přijal Krajský úřad Zlínského kraje k ter-
mínu podávání kandidátních listin celkem 
15 kandidátních listin různých politických 
stran, politických hnutí a koalic. 

Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 
do zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, od-
mítl 2 kandidátní listiny. Konkrétně to byla 
kandidátka politické strany SNK Evropští 
demokrat é a kandidátní listina Vítězsla-
va Janči. Odůvodnění odmítnutí registra-
ce těchto kandidátních listin jsou uvedeny 
na úřední desce krajského úřadu, kterou 
můžete najít na webové adrese:
www.kr-zlinsky.cz

Ve Zlínském kraji tedy budeme vybírat 
ze 13 zaregistrovaných kandidátních listin. 
Ve vzestupném pořadí dle vylosovaného 
pořadového čísla (na základě losování Stát-
ní volební komise dne 2. září) jsou to:

č. 1 – Komunistická strana Čech a Moravy

č. 12 – Křesťanská a demokratická unie – 
Československá strana lidová

Kandidáti do Zastupitelstva Zlínského kraje
č. 16 – Koalice nestraníků (složená z po-
litických hnutí „Sdružení nestraníků“ 
a „Nestraníci“)

č. 18 – Strana zelených

č. 19 - Moravané

č. 32 – Strana zdravého rozumu

č. 33 – Sdružení pro republiku – Republi-
kánská strana Československa

č. 37 – SDŽ – Strana důstojného života

č. 40 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO 
ZLÍNSKÝ KRAJ (koalice složená z poli-
tických hnutí „Nezávislí starostové pro 
kraj“ a „Zlínské hnutí nezávislých“)

č. 42 - Volte Pravý Blok – stranu za snad-
nou a rychlou ODVOLATELNOST poli-
tiků a státních úředníků přímo občany,  
za NÍZKÉ daně,  VYROVNANÝ  rozpočet, 
MINIMALIZACI   byrokracie,   SPRAVED-
LIVOU   a   NEZKORUMPOVANOU policii  
a  justici,  REFERENDA a PŘÍMOU demo-
kracii  WWW.CIBULKA.NET, kandidující 
s nejlepším protikriminálním progra-

mem PŘÍMÉ demokracie VY NEVĚŘÍTE 
POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? 
NO KONEČNĚ!  VĚŘME SAMI  SOBĚ!!!   
-   ale   i   s  mnoha   dalšími  DŮVODY,   
proč   bychom měli   jít tentokrát  VŠICH-
NI  k volbám,  ale - pokud nechceme být  
ZNOVU obelháni, podvedeni   a   okra-
deni   -  NEVOLIT  žádnou   parlamentní   
stranu   vládnoucí (post)  komunistické 
kriminální   fízlokracie!!!   -   jenž žádá 
o volební  podporu všechny   české   obča-
ny   a   daňové   poplatníky,   kteří   chtějí   
změnit   dnešní kriminální  poměry,   je-
jichž  jsme všichni  obětí,  v  jejich pravý 
opak!  V BOJI MEZI  DOBREM A ZLEM,  
PRAVDOU A LŽÍ,  NELZE BÝT NEUTRÁL-
NÍ  A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto 
děkujeme za Vaši podporu!!!

č. 47 – Občanská demokratická strana

č. 48 – Česká strana sociálně demokra-
tická

č. 53 – Dělnická strana – za zrušení po-
platků ve zdravotnictví (koalice složená 
z politických stran Dělnická strana, De-
mokratická strana sociální spravedlnosti)
                                                         – JiRo –

reklama

minibagr SCHAEFF HR14 nakladač UNC 060

reklama

od 500,- Kč/hod  od 400,- Kč/hod

• výkopy základů 
  a základových pásů

• výkopy pro bazény

• terénní úpravy 
  rovinných i svažitých terénů  

• nakládání a přemisťování  
  zeminy a jiných materiálů

• rovnání a svahování terénu

• výkopové a zahrnovací práce

• hloubení rýh pro 
  inženýrské sítě

• demolice objektů 
  a jiné související práce

kontakt: tel.: 737 316 095
e-mail: r.lucan@volny.cz

 www.robicont.cz
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Vážení občané, dámy a pánové, milí přátelé, 

programová východiska KDU−ČSL Vám nabízejí jedinečnou 
hodnotu a stabilitu soudržné společnosti. Jsme konzervativ-
ní stranou, jejíž cílem je slušný, důstojný a kvalitní život ob-
čanů Zlínského kraje. Stavíme na pevných základech, jako 
je úcta k člověku a životu, spravedlnost, solidarita, bezpeč-
nost, rodina, svoboda a odpovědnost. Náš volební program 
rozvíjí vše, na čem nám v rozvoji Zlínského kraje záleží. 
Nehodláme ohromovat veřejnost líbivými nápady. Zároveň 
však nezapomínáme na žádnou část kraje ani oblast života 
jeho obyvatel. Jsme pevní a vytrvalí v tom, co chceme, 
i v tom, co odmítáme.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou můžete projevit při 
volbách podporou našeho programu. Váš hlas rozhodne 
o budoucnosti našeho kraje! Společně dosáhněme, aby 
byl Zlínský kraj dobrou adresou pro slušný život.

Ing. Jindřich Ondruš
kandidát na hejtmana Zlínského kraje

Ing. Jiří Rosecký
kandidát do Zastupitelstva Zlínského kraje
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Podle stávající právní úpravy obsažené v zá-
koně č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitel-
stev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách 
do zastupitelstev krajů“), není možné ve vol-
bách do zastupitelstev krajů hlasovat na voličský 
průkaz. 

Absence právní úpravy voličských průkazů 
ve stávající právní úpravě znemožňuje hlaso-

reklama

Nám. Svobody 55, 768 11 Chropyně

Tel/fax: 573 338011, GSM: 608 709517

reklama

• zakázková výroba nábytku

• výroba a montáž kuchyní

• grafický návrh v ceně kuchyně

• rekonstrukce starých kuchyní

• vestavné i volně stojící spotřebiče

• prodej zdravotních matrací

• rohové jídelní sestavy

vání těm voličům, kteří se z jakéhokoliv důvo-
du nebudou moci voleb zúčastnit ve volebním 
okrsku, v němž jsou zapsáni ve stálém seznamu 
voličů. To znamená, že i voliči, kteří se v době 
konání voleb do zastupitelstev krajů například 
léčí v nemocnici nebo jsou dlouhodobě umístěni 
v sanatoriu v územním obvodu kraje, do jehož 
zastupitelstva jsou oprávněni hlasovat, ale ne-
mají trvalý pobyt ve volebním okrsku, v němž 

se tato nemocnice, sanatorium nachází, nemo-
hou v takovém případě volit.

Otázkou zavedení voličských průkazů a pří-
padně zvláštních seznamů voličů i pro volby 
do zastupitelstev krajů se Ministerstvo vnitra ČR 
zabývá a při další možné novelizaci zákona o vol-
bách do zastupitelstev krajů navrhne, aby tyto 
volební instituty byly do ní zahrnuty.                    

– MVCR –

Voličský průkaz pro volby do zastupitelstev krajů
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Foto: TOAST pro Zlínský kraj
Uzávěrka mimořádného čísla: 05.09.2008.
Uzávěrka příštího čísla: 15.10.2008 do 12:00 hod.  
Příspěvky doručené po termínu uzávěrky budou zveřejněny 
v následujícím čísle.

O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. 
Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu zůstává nezmě-
něna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce.
Šíření veškerého obsahu Zpravodaje bez souhlasu redakce je zakázáno.

Prezentace Prezentace 
kandidátních kandidátních 

listinlistin
Všechny politické strany 

a politická hnutí 
nebo jejich koalice, 

jejichž 
kandidátní listiny 
byly registrovány 

pro volby 
do Zastupitelstva 
Zlínského kraje, 
byly osloveny 
s nabídkou 

prezentace sebe sama 
na stránkách tohoto 
mimořádného vydání 

Zpravodaje. 

Ve Zpravodaji ovšem 
naleznete pouze ty 

kandidující subjekty, 
které o tuto 

prezentaci měly 
zájem.


