Právě se vám do ruky
dostalo Mimořádné
vydání

Zpravodaje

– volební speciál ke
komunálním a senátním volbám.
Volby do Zastupitelstva města Jaroměře
proběhnou v pátek
5. 10. 2018 a v sobotu
6. 10. 2018.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky proběhnout
ve stejném termínu
jako volby do zastupitelstva.
Podrobné informace
naleznete uvnitř tohoto speciálu.
Další číslo Zpravodaje vyjde beze změn
a ve vašich schránkách bude již od 1. říjnového dne.
Vaše redaktorka,
Lucie A. Tykalová
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Volby do Zastupitelstva města Jaroměře proběhnou v pátek dne 05.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
dne 06.10.2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
V našem volebním obvodě 47 - Náchod se ve stejném termínu budou konat také volby do Senátu Parlamentu České republiky. Hlasování proběhne v pátek 05.10.2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 06.10.2018 od 8:00
hodin do 14:00 hodin. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne o týden později, a to ve dnech 12.10.2018 od
14:00 hodin do 22:00 hodin a 13.10.2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
KDE SE BUDE VOLIT:
!!! UPOZORŇUJEME VOLIČE NA ZMĚNU VOLEBNÍ MÍSTNOSTI OKRSKU Č. 6 (NEMOCNICE). TATO MÍSTNOST
BUDE I NADÁLE V AREÁLU BÝVALÉ NEMOCNICE, NOVĚ VŠAK V BUDOVĚ, KDE SÍDLÍ VETERINÁRNÍ ORDINACE
(ZADNÍ VCHOD). MÍSTNOST BUDE ŘÁDNĚ A VIDITELNĚ OZNAČENA !!!
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (tj. nám. Československé armády 16, Jaroměř), a je zapsán ve stálém
seznamu voličů, může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 3 – Radnice Jaroměř.
Volit se bude v těchto volebních okrscích:
OKRSEK Č.		

VOLEBNÍ MÍSTNOST			

1.			
Restaurace Růžovka			
2. 		
Dětský domov, ZŠ speciální
			
a Praktická škola 			
3.			
Radnice Jaroměř			
4.			
SŠ řemeslná – Domov mládeže
5.			
Gymnázium				
6.			
Nemocnice				
								
7.			
Městská knihovna			
8.			
Městské muzeum			
9.			
Jídelna U berňáku			
10.		
Jídelna U berňáku			
11.		
Jídelna SATO				
12.		
Radnice Josefov			
13.		
Radnice Josefov			
14.		
Sokolovna TJ Sokol Jezbiny 		
15.		
Bývalá ZŠ Starý Ples			
16.		
Hasičská zbrojnice Semonice		
17.		
Gymnázium				
18.		
Železniční muzeum			

ADRESA
Jaroměř, Na Vrších 257
Jaroměř, Palackého 142
Jaroměř, nám. Československé armády 16
Jaroměř, Studničkova 176
Jaroměř, Lužická 423
Jaroměř, Národní, budova bez č.p.
(areál bývalé nemocnice)
Jaroměř, V. Probošta 180
Jaroměř, Husova 295
Jaroměř, Nádražní 904
Jaroměř, Nádražní 904
Jaroměř, Průmyslová 443
Jaroměř, Josefov, Traxlerova 110
Jaroměř, Josefov, Traxlerova 110
Jaroměř, Hradecká 38
Jaroměř, Starý Ples 1
Jaroměř, Semonice 101
Jaroměř, Lužická 423
Jaroměř, Nádražní 227

KDO MŮŽE VOLIT:
Ve volbách do zastupitelstva obce: Právo volit do zastupitelstva obce má občan Jaroměře za předpokladu, že
jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 06.10.2018, dosáhl věku nejméně 18 let,
je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den
voleb, tj. 06.10.2018, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
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úmluv. Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci předloží průkaz o povolení pobytu). Překážkami ve výkonu volebního
práva pro volby do zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu
odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa, pobyt v nemocnici),
výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.
Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství
státu (EU) a dále přihlášení se k trvalému nebo přechodnému pobytu v obci.
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR: Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který
alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Ve volbách do zastupitelstva obce: Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR: Voličské průkazy pro volby do Senátu Parlamentu ČR se VYDÁVAJÍ. Bližší
informace, vč. žádosti, naleznete na internetových stránkách města.
HLASOVACÍ LÍSTKY:
Pro volby do Zastupitelstva města Jaroměře a pro první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR budou každému
voliči dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny před dnem konání voleb. Ve dnech voleb obdrží volič hlasovací
lístky i ve volební místnosti. Hlasovací lístky jsou distribuovány na adresu evidovaného trvalého pobytu (nikoliv
přechodného).
V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič hlasovací lístky pouze ve volební
místnosti.
Pokud jste přesto neobdrželi hlasovací lístky a zajímají vás seznamy volebních stran a kandidátů pro volby do
zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2018, jsou zveřejněny na internetových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.
VOLBA DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat v obou výše uvedených volbách, ze ZÁVAŽNÝCH (zejména zdravotních) důvodů, obecní úřad
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební
schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Mějte připraveno jméno a příjmení voliče, adresu trvalého pobytu a tel. číslo na voliče.
Požadavky na případnou návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete do zahájení hlasování (tj. 05.10.2018
do 14.00 hodin a v případě konání druhého kola senátních voleb 12.10.2018 do 14.00 hodin) hlásit na tel. čísle
491 847 111 a po zahájení hlasování na telefonním čísle dané okrskové volební komise (seznam bude zveřejněn na
internetových stránkách města od 01.10.2018).
Další informace o připravovaných volbách jsou průběžně uveřejňovány na internetových stránkách města www.
jaromer-josefov.cz, sekce „Úřední deska“, záložka „Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2018“.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV

