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VOLEBNÍ PŘÍLOHA
k senátním a obecním volbám

Informace pro voliče
Vážení voliči, jak jistě víte, čekají nás nyní dvoje volby. A to senátní a obecní.
I. Senátní volby
Uskuteční se v jedné třetině senátních obvodů z 81, ve kterých končí senátorům jejich šestiletý mandát. To se týká i senátního
volebního obvodu č. 24, se sídlem v Praze 9, zahrnujícího v podstatě bývalou Prahu 9, tedy její jednotlivé městské části, včetně MČ
Praha 14.
Senátní volby probíhají dvoukolově, za předpokladu, že žádný z kandidátů nezíská v 1. kole více než 50 % hlasů, neboť tyto volby jsou
založeny na většinovém principu. Do druhého kola pak postupují pouze dva kandidáti, kteří se v 1. kole umístili na prvních dvou
místech. Zvolen je ten kandidát, který získá ve druhém kole více hlasů.
Upozornění(!): V případě konání 2. kola senátních voleb se hlasovací lístky nedodávají voličům do místa bydliště, ale volič je obdrží ve
volební místnosti ve dnech voleb (vzhledem k tomu, že se 2. kolo koná týden po 1. kole).

II. Obecní volby
U těchto voleb je nutno upřesnit, že jde o dvoje volby: volí se totiž do Zastupitelstva MČ Praha 14 a zároveň také, na zvláštním
hlasovacím lístku, do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Celkem tedy vlastně proběhnou volby troje. Znamená to, že v případě, že dojde k předpokládanému 2. senátnímu kolu voleb,
proběhne toto kolo souběžně v jednom termínu s obojími volbami obecními, neboť obecní volby jsou vyhlášeny na 1. a 2. listopadu,
týden po volbách senátních, které se uskuteční 25. a 26. října
(1. kolo).

Všeobecné informace:
Doba a místo konání voleb jsou uvedeny dále v Oznámeních starosty.
Oprávněným voličem je každý občan České republiky, jenž nejméně druhý den voleb dosáhne věku 18 let a není zbaven
způsobilosti k právním úkonům.
Volič je povinen se ve volební místnosti prokázat volební komisi platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, jak stanoví
volební zákon. Zásadně se však doporučuje občanský průkaz, ve kterém je uvedeno i trvalé bydliště.
Volič obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky (výjimkou je 2. kolo senátních voleb), spolu s informačním
letáčkem, popisujícím, jak postupovat ve volební místnosti a při označování hlasovacího lístku. V případě potřeby požádá volič o
náhradní hlasovací lístky přímo ve volební místnosti v den voleb.
Volič, který se nemůže ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, vyrozumí o této skutečnosti příslušnou okrskovou volební
komisi (OVK), nebo Úřad MČ Praha 14, který jí informaci předá, a OVK vyšle nejméně dva své členy s přenosnou volební schránkou
za tímto voličem do jeho bydliště. Ti pak zajistí, aby i zde mohl dle volebních zásad uplatnit své volební právo.
Po všechny dny voleb bude v sídle Úřadu MČ Praha 14 stálá služba občanskosprávního odboru, která bude voličům v případě potřeby
poskytovat poradenskou službu, a to na telefonu 281 00 52 37.
Rovněž bude zajištěna služba na oddělení osobních dokladů, které je umístěno v Poděbradské 120, kam se bude možno v nezbytném
případě obrátit se žádostí o okamžité vydání občanského průkazu v době voleb nebo o informaci na telefonu: 281 86 82 11.
Obdobně budou vydávány nové OP i ve dnech před volbami.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Starosta městské části Praha 14 podle § 15 odst. 1 zákona
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční dne 25. října 2002 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a dne 26. října 2002
od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2. Místa konání voleb jsou uvedena v příloze oznámení v přehledu sídel jednotlivých voleb. okrsků, spolu s výčtem čísel popisných,
na kterých bydlící voliči volí.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V případě konání 2. kola voleb do Senátu se toto uskuteční dne 1. listopadu 2002 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a dne 2.
listopadu 2002 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti ve dnech voleb.
Informace o tom, zda proběhne 2. kolo, bude zveřejněna na úředních vývěskách dne 29. 10. 2002.
V Praze dne 20. září 2002

OZNÁMENÍ
o době a místě konání obecních voleb
Starosta městské části Praha 14 podle § 29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,
ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a Zastupitelstva m. č. Praha 14 se uskuteční dne 1. listopadu 2002
od 14:00 hod. do 22:00 hod. a dne 2. listopadu 2002 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2. . Místa konání voleb jsou uvedena v příloze oznámení v přehledu sídel jednotlivých voleb. okrsků, spolu s výčtem čísel popisných,
na kterých bydlící voliči volí.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Praze dne 20. září 2002

Ulice a čísla popisná ve volebních okrscích m.č. Praha 14

