
Informace o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva 

města Rýmařova ve dnech 23. a 24. září 2022 
 
Volby do zastupitelstva města se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 
14:00 do 22:00 a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 do 14:00. 
Voličem je občan města za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který 

alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen 

k trvalému pobytu. 

Voličem je také státní občan jiného státu, který je alespoň druhý den voleb držitelem potvrzení 

o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v obci 

(městě), dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou 

je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. 

Volební místnost 

Ve volebních místnostech bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem 

„VZOR“. Dále bude vyvěšeno prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud 

bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb. Při zjišťování výsledků voleb se 

k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží. Dále může být vyvěšena 

informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje.  

Hlasování 

Prokázání totožnosti a státního občanství  

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní 

občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem 

České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební 

komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, 

průkazem o povolení pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 

občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, potřebnými 

doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

Po záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič od okrskové 

volební komise prázdnou úřední obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem.  

Voliče, který není zapsán ve výpise ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo 

hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu 

voličů dodatečně a umožní mu hlasování. 

Hlasovací lístek 

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města je vytištěn oboustranně.  

V záhlaví je uveden název města a počet zastupitelů města, který je volen. Kandidáti každé 

volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, 

a to v samostatných sloupcích umístěných vedle sebe. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen 

otiskem razítka Městského úřadu Rýmařov, který je pro volby do zastupitelstev obcí úřadem 

registračním. Hlasovací lístky budou distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. 

září 2022). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, obdrží volič na 

požádání ve volební místnosti od okrskové volební komise nový hlasovací lístek. 

Na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva města Rýmařova je těchto jedenáct volebních 

subjektů, kterým bylo vylosováno následující pořadí: 

 

1. Politická strana – KDU-ČSL 

2. Politická strana – Česká strana sociálně demokratická  

3. Politické hnutí – ANO 2011 

4. Sdružení nezávislých kandidátů – RE-GENERACE 

5. Politické hnutí – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 



6. Sdružení politického hnutí a nezávislých kandidátů – ZMĚNA PRO RÝMAŘOV 

7. Politické hnutí – Zdraví Sport Prosperita 

8. Politické hnutí – Svoboda a přímá demokracie (SPD)  

9. Politická strana – Občanská demokratická strana  

10. Politická strana – SNK Evropští demokraté  

11. Politická strana – Komunistická strana Čech a Moravy  

 

Úprava hlasovacího lístku 

Po obdržení hlasovacího lístku může každý volič provést úpravu lístku buď doma, nebo 

po obdržení úřední obálky od okrskové volební komise v prostoru pro úpravu hlasovacích 

lístků. Úpravu lze provést následujícími způsoby: 

1. Označit x nebo + ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze 

volební stranu. Tím je dán hlas všem 21 kandidátům této volební strany v pořadí 

dle hlasovacího lístku; 

2. Označit x nebo + v obdélníčcích před jmény kandidátů toho kandidáta, pro kterého 

hlasujete, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však do počtu 21 kandidátů. Pokud 

by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů než 21, je hlas voliče neplatný; 

3. Můžete oba předchozí způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit x nebo + čtvereček 

jedné volební strany a dále v obdélníčcích před jménem kandidáta, pro kterého 

hlasujete, v libovolných samostatných volebních stranách. V tomto případě je dán hlas 

jednotlivým kandidátům samostatně označeným a z označené volební strany je dán hlas 

podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 21 

zastupitelů. Pokud by byla tímto způsobem volena více než jedna volební strana 

nebo více kandidátů, než je členů zastupitelstva – 21, je hlas voliče neplatný. 

 

Hlas voliče je dále neplatný: 

- pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného 

kandidáta, 

- pokud hlasovací lístek nevloží do úřední obálky opatřené úředním razítkem, 

- pokud jej volič přetrhne a vloží do úřední obálky, 

- pokud volič vloží do úřední obálky více hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, 

- označí-li volič čtvereček před volební stranou nebo obdélníček před jménem 

kandidáta jiným způsobem než x nebo +. 

 

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise. 

 

Způsob hlasování 

Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje volič tak, že úřední obálku šedé 

barvy s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební 

schránky. Pokud se volič neodebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu 

hlasování umožněno. 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit 

hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo 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, popřípadě i úřední obálku vložit do 

volební schránky. 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat městský úřad a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Toto 

hlasování může volič provést v územním obvodu okrskové volební komise, pro který byla 



komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 

s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a náhradním hlasovacím lístkem.  

 

Městský úřad Rýmařov vyhlásí výsledky voleb do zastupitelstva města a zastupitelstev obcí, 

jichž je registračním úřadem, zveřejněním zápisů o výsledcích voleb na úřední desce ihned po 

jejich odsouhlasení a podepsání zástupci ČSÚ a registračního úřadu. 

Yvetta Jahnová 

vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Rýmařov 

Foto: redakce 
 


