
Volby do Zastupitelstev obcí ve dnech 23. a 24. září 

Termín konání voleb  

V pátek 23. září 2022 od 14,00 hod. do 22,00 hod.  

V sobotu 24. září 2022 od 8,00 hod. do 14,00 hod. 

Místo konání voleb 

Číslo volebního okrsku: 1  

Volební místnost: Zasedací místnost obce Mouřínov, Mouřínov č. p. 190 

Právo VOLIT 

Právo volit ve volbách má státní občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a 

má v obci trvalý pobyt. Občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a 

má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu 

voličů. 

Prokázání totožnosti a státního občanství 

Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost a státní občanství České republiky 

platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Cizinec (tj. občan členského státu EU) 

se prokáže průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. Je 

nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství 

České republiky, popřípadě státní občanství státu EU, nebude mu hlasování umožněno. 

Volby do zastupitelstva obce 

Hlasovací lístek 

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev obcí může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je 

v zápatí uveden text „Pokračování na druhé straně“. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé 

volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. 

Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé. Hlasovací lístky obdrží 

voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022). 

Úprava hlasovacího lístku 

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno (9). 

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů) obdrží 

volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.  

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 

hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků (zástěna), volič může hlasovací lístek upravit jedním 

z uvedených způsobů:  

• 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. 

Hlas je neplatný, pokud bude označena tímto způsobem více než jedna volební strana.  



• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z 

kterékoli volební strany, nejvýše však 9 kandidátů. Hlas je neplatný, pokud bude tímto 

způsobem označeno více než 9 kandidátů.  

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 preferenční hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební 

strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům do celkového počtu 

9 volených členů zastupitelstva.  

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky šedé barvy.  

Neplatný hlas je také, 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. 

Způsob hlasování 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku 

vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.  

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

S voličem, který nemůže sám 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 volební schránky. 

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ – NE!!! (pozn.: pouze volby do Senátu, u nás není volební 

obvod) 

Možnost hlasování do přenosné volební schránky  

Při volbách do zastupitelstev obcí je možné hlasovat také do přenosné volební schránky. Ze 

závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat, aby mohl ve dnech voleb hlasovat 

mimo volební místnost, ale pouze v tom územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena. 

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební 

schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové 

volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.  

Žádosti o přenosnou volební schránku přijímá Obecní úřad Mouřínov, Mouřínov č. p. 190, tel. 

517 380 733, email: starosta@mourinov.cz, ucetni@mourinov.cz. 

 

 

Veškeré podrobné informace k volbám na www.mvcr.cz 
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