INFORMACE PRO VOLIČE
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve volebním
okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat na zastupitelských úřadech
v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu
voličů.
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.
Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na email: kadava@kynsperk.cz, nebo na tel.: 352 350 427, (jméno, příjmení voliče, adresa
trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
Způsob hlasování do Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří
Do Zastupitelstva města Kynšperk nad Ohří se bude v září 2022 volit 15 zastupitelů. Po
obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. 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 (max. 15 křížků),
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany
nejvýše jednu volební stranu (hlas dostanou všichni kandidáti této strany),
označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a 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. (do maximálního počtu 15)

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději
20. 9. 2022, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

